1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Відповідно до даного Договору Виконавець зобов'язується за завданням Замовника здійснювати:
1.1.1. Проектування та дизайн: дизайн користувацьких інтерфейсів, інтернет-сайтів, дизайн-макетів для всіх видів реклами,
брендингу, розробку маркетингової концепції, маркетиногове планування рекламної кампанії в мережі Інтернет.
1.1.2. Розробку: інтернет-сайтів, інтернет-орієнтованого програмного забезпечення та систем електронної комерції.
1.1.3. Розміщення: хостинг, реєстрацію доменних імен.
1.2. Конкретний перелік Послуг згідно предмету Договору, вимоги до Послуг, спосіб їх надання, строки їх надання та вартість,
встановлюються у відповідних Додатках до цього Договору, які після підписання уповноваженими на те представниками Сторін та
скріплення печатками Сторін становитимуть його невід’ємні частини.
2. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН
2.1. Виконавець зобов’язується:
2.1.1. Виконати роботи відповідно до переліку, що визначений сторонами у Додатках.
2.1.2. Представити на погодження Замовника зразки макетів та у разі необхідності разом із представниками Замовника провести їх
корекцію, а також узгодити їх структуру та зміст.
2.1.3. Виконати роботи у терміни, передбачені умовами цього Договору та його Додатками.
2.1.4. Після завершення робіт передати їх Замовнику по акту приймання-передачі відповідно до умов розділу 4 цього Договору.
2.2. Замовник зобов’язується:
2.2.1. В термін не пізніше п’яти днів після підписання Договору передати в електронному вигляді на електронну поштову скриньку
Виконавця, що знаходиться у реквізитах, всю інформацію, що необхідна для створення програмного чи інших видів продукту,
описаного в Додатках до даного Договору.
2.2.2. Погодити зразки макетів, представлених Виконавцем, а також у разі необхідності провести їх корекцію та узгодити їх зміст.
Погодження зразків здійснюється Замовником не пізніше двох днів з моменту повідомлення Замовника про готовність макетів.
2.2.3. Прийняти роботи, виконані Виконавцем, відповідно до розділу 4 цього Договору.
2.2.4. Вчасно та в повному обсязі оплатити вартість виконаних робіт відповідно до умов розділу 3 цього Договору.
2.2.5. Сторони зобов’язуються забезпечувати конфiденцiйнiсть iнформацiї, отриманої при виконаннi Договору, не розголошувати та не
використовувати в своїх iнтересах та iнтересах третiх осiб вiдомостi, що становлять комерцiйну таємницю іншої Сторони.
3. ВАРТІСТЬ РОБІТ ТА ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКІВ
3.1. Вартість робіт, що виконуються Виконавцем, є договірною та визначена Сторонами у Додатках до даного Договору.
3.2. Оплата за виконання робіт здійснюється Замовником поетапно. Сума та спосіб оплати визначена у кошторисних розрахунках
(Додатках до даного Договору)..
3.3. Оплата проводиться у безготівковій формі шляхом перерахування суми на розрахунковий рахунок Виконавця.
3.4. Якщо під час виконання робіт у Замовника виникла потреба внести корективи в поточні завдання, такі корективи вважаються
додатковою роботою, що потребує додаткових затрат часу і, відповідно, додатково оплачуються. Корективи та зміни до Технічного
завдання оформлюються додатком до даного Договору, що є його невід’ємною частиною.
4. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ ВИКОНАНИХ РОБІТ
4.1. Після завершення виконання робіт Виконавець передає виконані роботи Замовнику по акту приймання-передачі, який підписується
уповноваженими представниками Сторін. При запиті Замовника до акту також додається комплект графічних та інших матералів, що
стосуються виконаних робіт. Готовий продукт розміщується на сервері Виконавця або Замовника.
4.2. Замовник не пізніше двох робочих днів після передачі Виконавцем акту приймання-передачі виконаних робіт зобов’язаний
підписати його та передати Виконавцю або надіслати останньому вмотивовану відмову від його підписання. У випадку мотивованої
відмови від підписання акту приймання-передачі виконаних робіт Cторонами складається двосторонній акт з переліком необхідних
доробок та термінами їх виконання.
4.3. Після усунення всіх недоліків та проведення всіх доробок, вказаних у двосторонньому акті, Замовник підписує акт прийманняпередачі виконаних робіт у дводенний термін з дати передачі акту Виконавцем.
4.4. Відмова від підписання акту не може вважатись мотивованою, якщо вона заснована на необхідністі виконання робіт, які не
зазначені в Додатку до цього Договору або є додатковими.
5. ТЕРМІН ВИКОНАННЯ РОБІТ
5.1. Термін виконання робіт визначений у Додатках до даного Договору та починається із дати надання Виконавцю матеріалів для
роботи та проведення авансового платежу згідно п. 3.2 даної угоди. Виконавець має право на дострокову здачу виконаних робіт.
5.2. Виконавець не несе відповідальності за прострочення терміну виконання робіт у зв’язку із невиконанням або неналежним
виконанням Замовником умов цього Договору.
5.3. У випадку прострочення Замовником термінів, вказаних у п. 2.2.1, 2.2.2 цього Договору, термін виконання робіт Виконавцем
переноситься на термін такого прострочення.
6. ЯКІСТЬ РОБІТ
6.1. Виконавець зобов’язується надавати послуги із врахуванням загальноприйнятих стандартів та вимог до якості для даного виду
робіт.
6.2. Замовник має право на безоплатне усунення виявлених недоліків на протязі тестового періоду, що складає 1 (один) календарний
місяць з дати завершення усіх робіт та здачі проекту. Про виявлені недоліки Замовник повідомляє Виконавця в письмовій формі
шляхом пересилки опису необхідних виправлень на електронну адресу Виконавця, або шляхом внесення інформації про помилку в
систему багтрекінгу Виконавця.
6.3. Якщо Замовник виявив недоліки після завершення тестового періоду, то такі корективи вважаються додатковим завданням, що
потребують додаткових затрат часу і, відповідно, додатково оплачуються.

7. ВIДПОВIДАЛЬHIСТЬ СТОРIН
7.1. За поpушення термінів виконання робіт Виконавець сплачує Замовнику неустойку у вигляді пені в розмірі подвійної ставки НБУ,
що діє на час прострочення, від суми цього договору за кожний день прострочення, якщо не доведе, що таке прострочення сталося не з
його вини.
7.2. В pазi пpостpочення термінів оплати виконаних робіт Замовник сплачує Виконавцю неустойку у вигляді пені в розмірі подвійної
ставки НБУ, що діє на час прострочення, від несплаченої суми за кожний день прострочення оплати, а також в порядку, встановленому
ст. 214 ЦК України на суму заборгованості нараховується 3% річних.
7.3. За безпідставну відмову від підписання акту приймання-передачі виконаних робіт Замовник сплачує Виконавцю неустойку у
вигляді штрафу у розмірі 10% від суми договору за кожний випадок безпідставної відмови.
7.4. Сплата пені та штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання своїх зобов’язань по цьому Договору.
7.5. Виконавець не несе відповідальності за зміст та якість інформації, що надається Замовником.
7.6. За порушення інших умов цього Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Жодна із Сторін не буде нести відповідальність за повне, або часткове невиконання будь-якого із своїх зобов’язань, якщо таке
невиконання буде наслідком таких обставин, як пожежа, повінь, землетрус, військові дії, акти, укази чи інші дії державних органів, що
виникли після укладення Договору. Якщо будь-яка з таких обставин безпосередньо впливає на виконання зобов’язань в строк
встановлений в цьому Договорі, цей строк відповідно переноситься на час дії вищезгаданих обставин.
8.2. Сторона, для якої склалась неможливість виконання зобов’язань, повинна повідомити у письмовій формі іншу Сторону про
настання форс-мажорних обставин. Не повідомлення, або несвоєчасне повідомлення позбавляє відповідну Сторону права на тимчасове
звільнення від виконання своїх зобов’язань з причини вищевказаних обставин.
9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА РОЗІРВАННЯ
9.1. Даний Договір набуває законної сили з моменту його підписання та затвердження сторонами Додатків і діє до виконання
зобов’язання згідно із Додатком до цього Договору. Якщо за 30 (тридцять) календарних днів до закінчення строку дії цього Договору
жодна із Сторін письмово не повідомить про його розірвання, договір вважається продовженим на діючих умовах на кожний наступний
рік.
9.2. Договір може бути розірваний в односторонньому випадку із сторони Виконавця без повернення авансового платежу в наступних
випадках:
9.2.1. Порушення правил користування сервісами Виконавця та інших дій що перешкоджають коректному функціонуванню
програмного забезпечення Виконавця і блокують роботу його серверів.
9.2.2. Незаконну розсилку повідомлень рекламного характеру (спам) через сервери Виконавця.
9.2.3. Ненадання Виконавцю матеріалів в повному обсязі, необхідних для розробки та наповнення сайту в термін більший трьох
календарних місяців з дня підписання даного Договору.
9.3. Виконавець зобов'язаний повідомити Замовника про розірвання договору у письмовому вигляді у термін не пізніше, як за 10 днів
до дати розірвання.
9.4. Всі спори та розбіжності, що можуть виникнути при виконанні, зміні чи розірванні цього Договору або у зв’язку із ним,
вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
9.5. У випадку коли Сторони не досягнуть згоди шляхом переговорів, спір передається на розгляд господарського суду у відповідності
до чинного законодавства України.
9.6. Будь-якi змiни та доповнення до Договору вносяться тiльки за погодженням Сторiн. Змiни, доповнення та додатки до Договору
вважаються дiйсними, якщо вони виконанi в письмовiй формi, скрiпленi пiдписами i печатками Сторiн.
9.7. Договір може бути розірваний за взаємною згодою Сторін.

