
м. ХаркЬ

,.Щоговtр Nhrry/ /6
про посл}ги з надання пакЕтiв оновJIень прогрsмнOгокомплексN$ffftд_

2аЙ.
'{* /

(падалi iмеrryсться "3амовнlж") в особi '.J}йz/f/,CI t }
(вказати , прiзвищео iм'ъ по батьковi)

що дiе на пiдставi
( , довiреностiп положекня тощо)

з однiеТ сторони, rа ТОВАРИСТВО З ВIШIОВIДАIЪШСТЮ KHOBI ЗHAHHJI'> (надалi
iМеtqlеться "Виконавець") в особi дIФекгора Коробки Сергiя евгеrтйовичъ що дiе на пiдставi CTaTyryn з
iншо'i сторони, (в подаrrьшому petoм iмен}цотъся "Сторони", а ко)fi{а оIФемо - "Сторона") укпаjrи цей,Щоговiр
rФо послуги з надання пакетiв оновлень програмногtl комIшексу кКУРС> (надапi iмеlтуеться "Щоmвiр") про
наступне:

1. Предмет доrcвору
1rl,. Заrrловlплк доруча€, а Виконавець бере на себс зобов'язання надавати пакети:

- оновЛення компонента кКУРС: IIIкола. Колшлекс управлiння ресурсами ЗНЗ>;
- oHoыIeHtuI компоненга <<tYPC: Сайт IIIколu;
- онOвл€IшrI компонента KICYO. Iнформацiйша система управлiння освiтоюll www,.iýчо.оrg>;
- оповлення компоЕента портаJIу www.nz.lи.
ЦРОIраI}rного комIшексу (KyPcD (да.пi - кПК>), право на використання якоm наjIежить Замовнtшtу.

1.2. Пакети оновлень компошонта <КУРС: Школа. Комплекс управлiшня ресурсамп ЗНЗ> вriпючас:
* оновJIення компонента кКУРС: Школа, Комшrекс управлiаня ресурсш{и ЗНЗ> автоматIдшо

(через IHTepHeT) або Bpyrlry (за йоm вiдсугнiстю);
- oHoBJIeHшI форм державноi звiтностi;

вIцача HoBID( лiцевifiншt ключiв;
1.3. Пакети оноыIень компонента <<КУРС: Сайт Школа} вrсlIюча€:

- ОнОвлення компоЕепта <КУРС: Сайт Школа} ltвToMaTmIHo (через IHTepHeT) або Bp1"lнy (за його
вiдсутнiстю).

1.4. Пакетн оновJIень компонопта KICYO. Iпформаuiйна система управлirrня освiтою> вкJIючас:
- ОНОВЛеННя кОмпоЕеНта KICYO. IнформачiЙна система управлiшrя освiтою> aBToMaTlпшo (через

IHTepHeT);
- оновлешuI форм державноi звiтностi; n

1.5. Пакет оновлень компонGнта порталу!дщLщцg вкIIючае:
- oHoBJIeHшI компоЕента портаIrywww.ш.ча автоматшIно (через Iшrврнет);

1.6. ПОСТаqаПьник гарантуе, що BiH мае yci права, передбiчепi чинним законодавством Украi'ни д.тlя
постачання Програми на терrгорii Yrcpairи.

1.7. КОД 722б0000-5 за ЩК 02l:2015- <ПЬслугщ пов'язанi з програмним забезпеченняшl.

2.1. у рамка:r отримання o**,fi 
"-Т}ХХ frЖЖtr;Ж*НЖ# одержувати i використовувати Bci

оlIовлоння i HoBi BepciI ПК. Замовник являеться кiнцевш,t споживачем компонЬнтiв Ьновле"ь
програмЕого комIшексу (KYPCD.

2{1 Заrrловник може зФеестуватися на спецiаrrьному саitгi, розташоваIrому за адр€сою htФ://еkуь.огУ.
,.,,,.[r{а цьому саЁlтi 3амовник мож€ заванта)кити останню Bepciro IIК. Також на ланомуiаr.rifrфБа

база пошrrренlос вiдповiдей i питань щодо використання Пк.
23.У рамка"х отримання пакетiв онойенкя Замовник може висувати своТ пропозшlil щодо полirrшення

ЦК. Я**о чi rrропозlщiI не суперечать загаJIьЕому шапря},lку розв}rгку ПКо то ф тФопозицii 
"о*Й"буги BpaxoBaHi i реалiзованi в новiй Bepcii або оновлешri ПК. -

3. Права та обов'язки cTopiн
3.1. Вrп<онавеrь зобов'язаний:

и/l/г.

'



3.3.1. Своечасно приlfuяти та ошIашти"робоry Виконавця в розмiрi i термiни згiдно уш{ов Iрою
, ,Щоmвору;

3.3.2. Забезпечити спiвробiтникам Вшсонавця вiльяий до9туп до комп'ютерiв, мережевого i iншого
обдаднання, необхiдниfi дtя надашня посJцл, передбачснlоt цrпл rЩоговором;

3.3.3. Протягом семи днЬ з момекry отримашuI акту здачi-прийняття послуг пiдписати та направ!ПИ
вrшонавrцо. Якщо акт здачi-rrрийlrятгя послуг Заrrцовrrrцсом не пiдписуеться i на адресу
Виконавця не надходять лист з запереченнями, акт вважаетъся таким, tцо пiдпиСаниЙ.

3.4. Замовнlж мас шраво:
3.4.1. У буль-який час перевiряти хiд i якiсть надаван}rх оновлень, якi надаються Викопавцем

безпосередrьо не втручаючись в його дiяльgiсть.

4. BapTicTb робiц порядок i термiни розрахункiв Ja <т>
t4пяцqс пякртiп пцпппеtfr. ?я IтIлм поговопом стаЕовить '/ ?2 гон. 00 коп.з наДання пацетiв оноцлень за ц}_ш{- догоВором станоВить / - - rрн. UU коп,

aZй la/V,r',rnc^€T пЦт.ZZ44 _,__rрн. 00 коп.) без Пfр, на TepMiH

4.2.

4.3.

4.4.

вiдповiдно ло п.5,1.;
з оплати вважаеться виконаним мом€нт зарФ(уваннrI сум оIIJIати на поточний рахунок

Виконавця;
Форма оIIJIати по даному ,Щоrовору - безготЬковий розраrунок цUUD(ом перерахування грошовш(

коштiв Замовrrrаком на поточний рilryнок Виконавця протfiOм 15 (п'ятнадцяти) календарних днiв з

дня пiдгiисання акry здачi-прldняття послуг, розраJryнки проводяться у нацiона.rьнiй вшпотi

Украi'ни. 
6

Факт огшtати Заrиовнrшом постачаннrI пакету оновлень зазначеноI в пунктi 1,1. даного договору на
paJ(yHoK ВиконавцЯ свiдчитЬ про пiлгверЛхенЕя виконанкя взятих на себе стороЕами зобов'язань

по даному договору.

5. TepMiH дiIдоговору тf, порядOк його розфванrrя
5.1. I.{ей Щоrовiр набувае чинностi з момеЕry пiдписання i дiе до З1.12.202л;
5.2. Цей Щоговiр може бути розiрвашlй за вза€мною згодою CmpiH або з iнiцiатrви ВикоНавця З

ш{сьмовим повiдомленням не мешце нiж за одr,пr мiсл$, або в порядку, встаIIовJIенОмУ чшшим
цrвiльншr законодzвством.

6. ВiдповЦальнiстьсторiн
6.1. Вшсонавеlъ не несе вiдповiда.lшнiсть за якiсть послуг, що flадаються у випажilь якцо це викпикано

пезадовiльною роботою використовуваlптх Замовником апаратню( i гrрограмних засобiв, збоями
обчис.тповальноi технiки, помиJIками Заrrловнллка при роботi з П$ або порушенням Замовником вимог
документацii ПК.

1, Iнте.тlекгуальна вларнiсть
7.1. CTopormr домоЁЕJIися про те, що жоднi дii не повиннi порушувати авторське право на ПК за цtц,t

,Щоговором.

8. Форс-мажор (дiя непереборноТ сшлп)
8.1. Сторони звiльнлоться вiд вiдповiдальностi за часткове або повне ЕевиконанЕя cBoix зобов'язаЕь за
. щrм Щоговором, якrцо'ix виконalЕню перешкоджае надзвrяайва i непереборпа заданIа( умов подiя

;., , , 
(нспереборна clmra);

8.2.Пiд обставfiнами непереборноi силшл Сторони розумiють TaKi обставпни як:,земJIетруси, пожожi,

,,,: .'i,,.II9,Bёfr, iнцli.стlпiйнi лиха, епiдемii! aBapii, вибухи, Boeюri дii, а також змilшr законод€tвства, щ0
.,,,,:,.l.,1tризвели.за.9обоюIýможливiстьвикояанняСторонапrисвоikзобов'язанБза,Щоrовором;

8.3. При вшrикненнi обставин непереборноi сили, ,що персшкоджаютhlвикоqанпю зобов'язань за цим
,, . ,,Дрговором однiею iз CTopiH, вона зобов'язана сповiстцти iншу CToporry пегаlfuЬ пiсля виникнення

TaKID( обставцн, при цьому TepMiH виконання зобов'язань за цим,Щоговором переЕоситься вiдповiдlо
до часу, протягом якого дiялп TaKi обставшти;

8.4. Якщо обставкни непереборнот сили дiють протягом З (трьох) послiдовнrо< мiсяцiв i не виявляоть
ознак припипешlя, чей логовiр може буги розiрваний Замовrrиком i Виконавцем IIIJIя(oM
направленЕя повiдомлення iншiй CTopoHi.

9. Вирiшення спорiв
9.1. Yci суперечки та розбiхностi, що виникallоть з цього Щоговору або у зв'язку з ним, будrгь

вlарiшуватися IIIJIяхом переговорiв;
9.2. У разi не вреryJIювання сЙорiв i розбiжностей шляхом переговорiв, спiр пiдlягае вфiшенrпо в сулi з

обов'яковtпrл дотримаЕн,tм претеrвiйноrв порядку.

10. 3ахист персонаJIьншх,даних
10.1.пiдписуючи цей договiр, Сторони uадають один одному право безстроково, вiдповiдно до Закону

Уlсраi'ни <<Про захист персонtlльнш( данIDо} та iншt*< aKTiB законодавства Украiни (надалi -
законодавство): отиIчryвати, збирати, обробляти, рееструватио зборiгати, викориýтювувати

,



iнформацiю, якъ вiдповiдно до виi\{ог закоподавства, становить персональнi данi. Використalння
iнформацiь що становить персоЕаJIьнi даннi CTopiH, здiйснюеться вик,Iючно в межзlх мети обробки
таких даних - дlя забезпечення реатliзачii гOсподарсько-правовID( вiдносшI; податкових вiдносин;
вiдносин у сферi статистики та забезпеченrrя реалiзацii iнших вiдносин, що вимаrають обробки
персоЕаIьних данIФ(, вiдповiдно до чиЕн}о( нормативно-правових aKTiB, зокрема (але не викrпочпо)
Податкового кодексу УкраТнип Щивiльного кодексу Украiни, Господарського кодексу Украi'ни, iнших
нормативно-правових актЬ, договорiв, угод тоцо.

l0.2.Кожна iз Сторiц як Володiлеrъ баз персонаJIьнID{ даншr пiдтверджуе отримання вiдповiдноi згоди
вiд суб'екта пsрсональнID( дашдс вiдносно обробки його персонаJIьню( даних, i Tшrr салrим
повИомляе такому суб'екry персональню( даню( цро здiйснення обробкп його персонаJIьнI]D( даних, в
тому числi, цро перёдачу персоIIаJIьних даних iншiй CTopoHi за {оговором з метою внконання умов
,Щоговору в порядку, визначеному законом.

l0.3.Вйповiдно до Закоlту УкраiЪи кПро захист персонtшьних даних) володiльцем i розпорядником баз
данID( с: - дIя компонентiв програмного комплексу (KYPCD - Зшовниц який використовуе
комшоЕsнти. кКУРС: Школа. Комrшекс управлiння ресурсами ЗНЗ>, таlабо компонент (ICYO.
IнформацЙна система управлiнrrя освiтою>. Збiр та обробку персон:шьнID( даних здiйснюють
вiдповiда.тlьнi особи Замовника в рамках cBoii повноважень. Також до бази даrштх WEB, pecypciB
мають доступ вiдповiдапьнi особи Виконавця в межаь необхiднlлс для виконаIrня своiх функчiй
адмiнiстратора бщ ланих або розробникiв прогрыr,rного забезпечення.

10.4.Щанi збираються та обробляються BciMa }цасникамн Системи викпючно в межilь якi необхiднi ýrя
виконання cBoik посадовfo, обов'язкiв. Права передавати деякi персональнi данi в вищi органи
(напришад в MiHicTepcTBa або вiдомства Украihи) покпадаються на Замовншка згiдно ix
повноважень за Законом.

11. Конфiденцiйнiсть
11.1. Сторони зобов'яз)доться не розголошIувати вiдомостi конфiдещiйного характеру один про однопо, а

такОж не використовувати на шкоду один одному iнформаuiю, отимаку в рамках виконаншI tФого
,Щоlювору;

l1.2.КОнфiденцiйною вв.Dкаеться буль-яка iнформацй щодо фiнансового або комерцifшого положення
CTopiH або прямо названа Сторонами як конфiденцйна;

l1.3.За розголошенlrя конфiденцiйноi iнформацiT та завданi в результатi цього збrтгки Сторони несуть
вiдповiдальнiсть вiдповiдlо до чинЕого законодавства Уrgаihи;

11.4.Зобов'язання щодо дотриманl{я конфiденфйностi зберiгають свою спrry i пiсля закiнченrrя строкУ лii
rРОГО ,ЩОговору або Його достроковоm розiрваlшя протягом настуIIних трьох poKiB.

12. Iншi умови 
g

l2.1.Щей ЩОГОВiР СКпадено у двох примiрниках, якi мають однакову юридиtIIrу сиJIу, по одному
примiршlry для кожно! iз cTopiH; ,/

l2.2.Bci змiнп та доповнеЕня до цього flоговору мrlють cI4IIy, яццо вони вчиненi у письмовiй формi i
пiдrшсанi уповноваженими представниками обох CTopiH.
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