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м. ХаркЬ

хо /-0 1/,g
Еро послуги з надання пакетiв оновлень програмного к0}lплексч <I{YPC>>

пЫ, /,{. 20?dр,

J,r /wJ их0" -й о плll'/ n /
(вказати сторо ,rto l(надалi iменуеться "Замовник") в особi

що дlе на шдставt wtri , прiзвище, iм'я, по батьковi)

(вказати: довiреяостi, цолохtецЕя тощо)
з однiеi сторони, та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ KHOBI ЗТtАННЯ) (надалi

iменуеться "Виконавеlъ") в особi директора Коробки Сергiя €вгенiйовича, rцо дiе на пiдставi СтатУТУ, З

iншо'{ стороВи, (в подалЬчrому разоМ iменlтотьсЯ "Сторони", а кожна 0кремО - "Сторона") уклtши пей ,Щоговiр
Еро послугк з надаЕня пакетЬ оновлень програмного комплексу кКУРС> (надалi iменуеться ",Щоговiр") про

наступне:

1. Предмет догOвору
1.1. 3амовrrик доручае, а Виконавецъ бере на себе зобов'язання надаватI4 г!акети:

- оновлення компонента кКУРС: Щкола. Itомплекс ушравлiння ресурсами ЗНЗ>;
- оновлення компоцента <КУРС: Сайт Школп;
_ оновленнjI компонента KICYO. Iнформацiйна система управлiнпя ocBiToto> уJчw.Ьцдgr1;
- оýовленшI компонента пOртаJIу ч\v\!|,п?дд.
програмного KoMImeKcy кКУРС> (да"тli - кПК>), право на використаннrI якOгФ н€lJIежить ЗамовНаКУ.

1.2. Пакети оновлень компонента <<КУРС: Школа. Itомплекс управлiнвя ресурýsми ЗНЗil вктпочас:
_ о}tовленшl компонента кКУРС: Школа. Компдrекс управпiння ресурсами ЗНЗ>l aBToMaTшIHo

(через llrгернет) або Bpl"rнy (за його вiдсутнiстю);
- оновлеЕшIформдержавноТзвiтностi;
- видача нових лiцензiйних ктlючiв;

1.3. Пакети оновлень KoMrroHeHTa <I{YPC: Сайт Школа>) вкJIючас:
- оновлення компоЁента кКУРС: Сайт lIIкола) автоматично (через IHTepHeT) або вручну (за його

вiдсутнiстю). -
1.4. Пакети оновлень компOнента (ICYO. Iнформацiйна сиетема управлiшня ocBiToro>r вклIочае:

- оновлення компоЕента KICYO. Iнформачiйна система управлiння оовiтою> автоматиllнtl (через

Iптернет);
- оновленняформ державноiзвiтностi; ч

1.5. Пакет оновлеЕь компонента порталу \yцч.пz;.ча вкJIIочае:
- оноыIен}ш компонента порталу www,дzда автоматшIно (через IHTepHeT);

1.6. Постачальник гарантуе, цо BiH мас yci права, передбаr.ленi чиI{ним законодавством УкраiЪи для
постачання Програr*ли на територiТ УкраiЪи.

1.7. Код 72260000-5 за ЩК 021:20l5- кПос.тryги, пов'язанi з програмним забезпеченням>.

2" Умови отримання пакету оно&пешь
2.1. У рамках отримапня пакЕту оновлень прЪдставник Замовника можё одержувати i використовувати Bci

оновJIення i HoBi BepciТ ПК. Замовник являеться кiнцевим сilоживачем компонентiв 0нOвлень
програмного комшIексу кКУРСр.

2.2..3амовник може зарееструватися на спецiапьноI\лу сайтi, розташованому за адресою http://e.hvrs.oTg,/.

На цьому сайтi Замовник може заваЕтФккти останцю версiю ПК. Також на даному сайтi доступна
база,поширевих вiдповiдей i питань щодо використання ПК.

2.3.У раплках оlримання пакетiв оновленЕя Замовник ti{оже висувати своI пропозицii щодо полiпшення
ПК. Якщо цi пропозицii не суперечать заг€!льному напрямку розвитку ПIt, то цi пропозицiТ можуть
бути BpaxoBaHi i реалiзованi в новiй Bepcil або оновленнi ПК.

3. Права та обов'язки cTopiH
3. 1. Виконавець зобов'язаний:

3.1.1. Надавати Еакети оновлень з нмежною якiстю;
3.2. Виконавець мае право:

3.2.1. За-тtl"tати TpeTix осiб до виконання зобов'язань за цим договором;
3.2.2,Не надавати Замовнику Itакети оновлень у разi HMBHocTi в нього перед Виконавцем

простроченоi заборгованостi ;

3.2.3. Самостiйно визначати форми та методи роботи, вIжодячи з вимOг нормативню( aKTiB Украiни,
внутрiшнiх стандартiв Виконавця, умов цього догOвору i умов, cTBоperrliK Виконавцем для
вико}IаЕня зобOв'язань за цим договором;

3.2.4. Надавати оновленЕя, використовуючи програмшо-апаратнi засоби вiддаленого достуцу до
обладнання Замовника;

3.3. Замовник зобов'язаний: }

i



3,3,1, СвоеЧасно прийrrяти та оплатити роботу Вшсонавця в розмiрi i термiни згiдно yttloB

3'3'2'Забезпечити j*:Y:_1iЗT:Y__l1Y_:** вiльниЁ 
ry"rуr, до комп,ютерь, мережевого i iншого

,...r.il*Тi1lT:Ji"9j,*"jg.у,rylч"".,у",;;i-й;;;;;;;;#;;;
ýЖffi:ж-Чj::"::"y::зз_уа;";;'.-й-;й##j;;;,Ч;;""",итанаправити
Вff #::#;"i:}".':х"*,:у*::,"йй;i#;fi;;;;-ffi #;жнl"ff чfrн;Виконавця не надходять лист . .u.,.p.""*;;;;;, ;;;;;iili1J;:'#;ЖЖН.3.4. Замовник мае право:

3'4'L у будь'який час перевiряти хiд i якiсть надаваних оновлень, якi надаються виконавцембезпосередньо не втручаючись в його дiяльнiоть. 
--9JrYllD' Д^r ncЛatlJlbtjЯ

4, BapTicTb посJIуг, порядок i термiни розрахункiв

*}';nH;Hi 3 оIIлати вважаеться виконаним у момент зарахування сум оплати на поточний рахуЕок

rнтелекrуальна власнiсгь
жоднi дii не повиннi порушIувати авторське право fiа Пк за цим

4,3, Форма оплати по даному ,Щоговору - безготiвковий розрахунок IIIJUI*.M перерахуванrrrl грошовихкоштiв Замовником на поточний ра*уrо* Виконавця ь";;;" 15 (п'ятнадцяти) календарних днЬ з

ffi"rХ'ff"*ННЯ 
аКТУ ЗДаЧi'ПРИйНЯЙ" 

''o.nY", рOзрахунки провомться у нацiонй*ни вйтi
4,4,ФакТ оIшатИ ЗамовникоМ постачаннЯ пакетУ оHOBJI€Hь зазначеноi в lTy*юi 1,1. даного дOговOру нарахуЕок Виконавця свiдчить про пiдтвердження виконанIUI взятlD( на себе сторонами зобов'язаЕьпо даному договору.

:.1.5.rдоговiр,"ur".:-;"J#;ii:JНsНi#ff#i;[-^"J:ii}5"r;Ж.,
5,2, I]ей ,Щоговiр може бути розiрваний 

-iu 

".u.r".ro згодою C:opiH або з iнiцiативи Виконавrи з

;trЖ"#.}ТffiЖЖ не менше нiж за одио мiсБ ;о" Т'"Й1],Й"ir}#i"п."оiч{у чинним

6,1, Виконавець не несе_вiдповiо*",hrJ#;:r#i:d:;;Ч;о"*r"ся 
у випадках, якщо це викликанонезадовiльноrо роботою використовуваних Замовником 

";.99*ц i програмних засобiв, збоями
;ffiЖffiНОiТеХНiКИ, "О'Й*u'rЪurо"rrrоч ййй;ri;hк uбo,ropy*"iroon iu"o"r"*o" виýцог

7.1. Стороюr домовилися *о ,", оlо
,Щоговором.

8,1, Сторони звiльrrяютьс_я 
",-';,^fffi#:n"*IXT;"TH::":#o"'r';;:)""""KoHaIl}lя oBoix зобов,язань за

Ж"iffi;:"&;i*" 
ТХ ВИКОНанrпо перешкоджае надзвичайна i неперебffi.uо*rо рлов подiя

8,2, ПiД обставинамИ непереборнОi сrгrИ Сторояи р_офмiютЬ TaKi обставини як: зе]шлетруси, пожеэкi,ПОВеНi' iНШi СТИХiйТНi ЛИХi, еПiдемii, чuчрri_ 
""Ъу;r; 

;;r;; дi| а такохt ."Ы-.ч*оrодавства, щопризвеJIИ за собоЮ неможливiсТь виконан}Ш СrоронамИ ."biX roбo"'"aa'b за,Щоговором;8.3. При виникненнi об9таlин ,.rr.p"Oopio-r .*", ,r" ;;;;;;;ожЕlють 
""*оББЪбов'язань за цй

'ЩОГОВОРОМ 
ОДЯiеЮ iЗ CToPiH, *о*ЪБЙоu'".";" Й"];;;;ir.у сrороrry негайно пiсля виникненнятаких обставиЕ, при цьому TepMiH виконаншl зобов'язань за цим пЩоrовором переноситься вiдповiдно

" " Jl__Tly; 
протягом якого дiяли TaKi обставини;

о,{, лкщо оOставиЕи непереборноi сили дiють протягом 3. (трьох) послiдовних мiсяцiв i не виявляrотьознак црипиненIш, Цей д6193;о 
"о*. Ъуr, porip"uba Замовником i 

-Вr"оru"цем 
ш'яхомнаправленнrI повiдомленrrя iHlrriй CTopoHi.

9'1, Yci сУперечки та_розбiжно."i, ,io JXiiжH".'H:i: ,щоговору або у зв,язку з ним, булуть
*' 

"" Ёfr Ж##ffi *ХЖ* Ji}i|;Жff Жffi:Ом 
пер е гов opiB, спiр пiдrягае вирiшеншо в сулi з

10,1,ПiдцисУючи цей *::'rjл:::_ТЁ:ЖЦji:#ТЖJ^rЦLо безстроково, вiдповiдно до закончУкраihи <<Про захист персойал"них даних) та iншегх ub" .чоо"ъ^й;;;-Йраiни {надмi*законодавство): отримувати, збирати, обробляти, 
- 
|au"rpy"ur", зберiгати, використовувати



iнформацiю, яка, лiдповiдно до ВиIi]rог законодавства, .становить 
персоЕtцtьнi данi, Використавня

iнформацiТ, що стацовиТь персонаJIьнi даннi CTopiH, здiйснюеться викIIючно в межах мети обробки

TaKID( даних - дrя забезпечеЕЁя реалiзашiТ господфсько-правOвих вiдносин; ЕOдаткових вiдносин;

вИносин у сферi статистики 
"а 

Ъабезrrепенн, реа.rriзашiТ iнших вiдносин, що вимагають обробки

персонtlпьних даЕих, вiдповiдно до чинних нормативно-правових aKTiB, зокрема (ме не виклпочно)

податкового *одй Укратни, Щивiльного *олa*.у Украй, Господарськог0 кодексу Украihи, iнrпкх

нормативIIо-правовID( aKTiB, договорiв, угод тощо,

10.2.Кожна iз CTopiH, як Володiлеrъ баз персоЕtlльних давлгх пiдтверджус отримання вiдповiдноТ згоди

вiд суб'екта персональrrй дч*** вiдrосно обробкIt його персонttльних даних, i тим саtrlим

,повiдомляе такому суб'екту персоналъних даних про здiйснешrя обробки його персонапьвих даних, в

тому числi, про передачу персонапьних даних iншiй CTopoHi за ,Щоговороп{ з мýтою викоЕання умов

,Щоговору в IIорядку, визЕаченому законом,

10.З.ВiдповiдЕо до Закону УкраТни <<Про захист персонаJIьних данихD володiльцем i розпорядником баз

даЕих е: - ýIя компоневтЬ програмцого комплексу (кУРс)) - Замовник, який використовус

компоненти кКУРС: Школа. Комтшtекс уттравлirтня pe"ypcaмn ЗНЗ>, таlабо компонент KICYO,

. IнформацiЁ*rа система управлiння ос"irою>. Збiр Ti оЬробку перýонаJIьних даних здiйснюють

вiдповiдашьКi особИ Замовника в рамках своix повнова)Itень. Tanorn до бази даних'WEB- pecypciB

мають доступ вiдповiдальнi особи Виконавця в межах, необхiднlпt дIя виконання cBoix функчiй

ашiнiсфатора баз даних або розробникiв програмного забезпечення,

10.4.[aHi збираються rа оОроОп"цться BciMa у"Ъar"*ч*" Системи викJtrочно в ме}каь якi необхiдпi для

виконання cBorx посадовюсЪбов'язкiв. Права передавати доякi персональнi данi в вищi органи

(напришrад - й;й;ства або вiдомсiва Укратни) покладаються на Замовника згiдrrо ix

повновzркень за Законом.

11. Конфiленцiйнiсть
11.1. Сторони зобов'язуlоться не розголоIчувати вiдомостi конфiденцiйного характеру один про одног0, а

також IIе використовувати на шкоду один 0дному iнформацiю, отриману в pt}Mкax виконання цього

,Щ,оговору;
lt.Z.КонфiпЪЬчiйною вважаетьоя будь-яка iнформачiя.щодо фiнансового або котшерцiйного полоrrtення

CTopiH або прямо названа Сторонаluи як конфИенцiйна;.

11.з.за розголошенrrя конфiденцiiiноi iнформацii та завданi в резу;rътатi цього збитки Сторони несуть

вiдповiдшlьнiсть вiдповiдно до чинного зtжонодавства Украiни;

11.4.зобов,яз*r" *оооЪоrрЙЙ" конфiденчiйностi зберiгаоть свою силу i пiсля заХiНЧеННЯ СТРОКУ Дii

цього ЩогоВору абО його дострокового розiрвання цротягом наступних трьох poKiB,

12. Iншi умови 
ý

12.1.Цей [оговiр скJIадено У двох примiрrrиках, якi MaloTb однакову

примiрнику для кожноТ iз cTopiH; /
12.2.Bci змiни та доповнення до цьоrо ,Щоговору MaIoTb сиJIу, якщ0 воЕи

пiдтшrсавi уповноваженими представ никами обох CTopiH,

юридичну силу, п0 одному

вчиненi у письмовiй формi i

13. Реквiз lH

la х.]

lтп

Замовник викоtлавець
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