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ТОВ "Інтелект-Захід", надалі - "Постачальник", в особі директора Бойко Тетяни Георгіївни, який діє на 
підставі Статуту, з однієї сторони, Бюджетно-фінансове управління виконавчого комітету Полтавської 
міської ради, надалі-"Замовник", вособі начальника управління Чумак Тетяни Миколаївни , щ о діє на 
підставі Положення про управління , з другої сторони, уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. В порядку та на умовах, передбачених цим Договором, Постачальник зобов’язується поставити 
пакети оновлення (компоненти) до комп’ютерної програми «Комплексна система автоматизації 
підприємства “ISpro” (надалі -  ПЗ “ISpro”) у складі модулів згідно Специфікації програмного 
забезпечення (Додаток №1 до цього Договору). ДК021:2015 72260000-5 Пакети програмного 
забезпечення для фінансового аналізу та бухгалтерського обліку, послуги з програмування та 
консультаційні послуги з питань програмного забезпечення.
12. Замовник в порядку та на умовах цього Договору зобов’язується прийняти та оплатити пакети 
оновлення (компоненти) до ПЗ “ISpro”, які визначені в п. 1.1. цього Договору.

2. ПОРЯДОК ПОСТАЧАННЯ ПАКЕТІВ ОНОВЛЕННЯ
2.1. Постачання пакетів оновлення (компонентів) до ПЗ “ISpro” включає:
2.1.1. постачання нових версій ПЗ “ISpro” ,зв ’язаних зі змінами законодавства та/або змінами 
функціональних можливостей ПЗ “ISpro”;
2.2. В разі виникнення питань щодо роботи ПЗ “ISpro” , представник Замовника може в робочий день 
зателефонувати за номером (095)0364004, (098)0364004, (073)0364004 і повідомити назву організації, 
комплектацію ПЗ “ISpro” , контактний телефон, прізвище, ім’я, по-батькові, стисло зміст проблеми та 
отримати консультацію служби технічної підтримки системи ПЗ “ISpro”.

3. ВАРТІСТЬ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Оплата за цим Договором здійснюється в національній валюті України шляхом перерахування 
Замовником грошових коштів на поточний рахунок Постачальника.
3.2. Загальна вартість постачання пакетів оновлення (компонентів) за цим Договором складає 
1944 грн. (Одна тисяча дев'ятсот сорок чотири грн. 00 коп.) без ПДВ.
3.3. Перелік та ціна пакетів оновлення (компонентів) визначені в Специфікації (Додаток №1), що є 
невід’ємною частиною цього Договору.
3.4. Замовник не пізніше 10 (десяти) банківських днів з дня постачання пакетів оновлення 
(компонентів), зобов’язаний перерахувати Постачальнику грошові кошти у розмірі 100% вартості 
пакету оновлення, що підтверджується Актом прийому-передачі.
3.5 У разі порушення термінів оплати Замовник виплачує Постачальнику пеню в розмірі подвійної 
облікової ставки НБУ, діючої на момент прострочення, за кожен день прострочення.
3.6 У випадку несвоєчасного або неякісного виконання робіт по супроводженню та надання права 
використання програмного продукту, Постачальник несе відповідальність згідно чинного 
законодавства України, сплачує штрафні санкції в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний 
прострочений день.

4. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
4.1. Обов’язки Замовника:
4.1.1. Вчасно оплатити та вчасно прийняти поставлені пакети оновлення Постачальником, що 
передбачені цим Договором;
4.1.2. Забезпечити на комп’ютерних робочих місцях Замовника наявність необхідного прикладного 
програмного забезпечення та ліцензійної операційної системи W indows згідно з Вимогами до 
технічного забезпечення для повноцінного функціонування Програмного комплексу (Вимоги зазначені 
по адресі http://www.intelserv.com/allprograms/specificationses\).
4.2. Обов’язки Постачальника:
421. Постачальник відповідає за своєчасність підготовки пакетів оновлень ПЗ “ISpro” і якість 
функціонування оновлень протягом строку дії цього Договору;

http://www.intelserv.com/allprograms/specificationses/


4.2.2. Здійснити постачання пакетів оновлень якісно, в обсязі і в строки, що обумовлені цим Договором, 
згідно Специфікації;
4.3. Сторони зобов’язуються негайно повідомляти одна одну про виникнення обставин, які впливають 
на виконання цього Договору.
4.4. Зміна строків постачання пакетів оновлень можлива тільки за згодою Сторін.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1. За невиконання або неналежне виконання обов'язків за цим Договором Сторони несуть 
відповідальність згідно Договору, а у випадках не передбачених Договором, згідно чинного 
законодавства України.
5.2. Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків за 
цим Договором, якщо таке невиконання або неналежне виконання сталося внаслідок дії обставин 
непереборної сили.
5.3. У випадку порушення авторських прав Постачальника Замовник несе відповідальність у 
відповідності з чинним законодавством України в галузі охорони права інтелектуальної власності.

6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
6.1. Цей Договір після його підписання уповноваженими представниками Сторін набирає чинності з 
моменту підписання і діє до 31.12.2018 року, але умови договору згідно з частиною 3 статті 631 
Цивільного кодексу України поширюються на відносини, які виникли з 01.01.2018 року. В частині 
грошових зобов’язань діє до повного їх виконання.

7. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
7.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за 
цим Договором у разі виникнення поза волею Сторін обставин непереборної сили, як то: пожежі, 
повені, землетруси, або інші природні явища, війни, обмеження або санкції держави або державної 
влади, дії державних органів, запровадження надзвичайного стану тощо, за умов, що ці обставини 
впливають на виконання зобов'язань за цим Договором та у їх виникненні відсутня вина Сторони, якій 
такі обставини перешкодили виконанню свого зобов'язань за цим Договором.
7.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин 
непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 7 (семи) днів з моменту їх виникнення письмово 
повідомити про це іншу Сторону.
7.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які 
видаються Торгово-промисловою палатою України або іншим уповноваженим органом.
7.4. Термін виконання Стороною зобов'язань за цим Договором відсувається відповідно на період часу, 
протягом якого діяли такі обставини та їх наслідки.

8. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ
8.1. Усі спори, суперечки, розбіжності або претензії, що можуть виникнути за цим Договором або 
пов’язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. У випадку, якщо Сторони не 
дійдуть згоди, суперечки між ними вирішуватимуться у встановленому законом порядку
Господарським судом.

9. ІНШІ УМОВИ
9.1. Майнові права на поставлене програмне забезпечення не передаються користувачу, при цьому 
майнові та авторські права на об’єкт інтелектуальної власності на зазначене програмне забезпечення 
залищаються у розробника(Постачальника), а Замовнику надається право користування цим 
програмним забезпечення без права передачі самого програмного забезпечення та повноважень на його 
користування третім особам.
9.2. Ж одна зі Сторін не може передавати свої права та обов’язки за цим Договором третій Стороні без 
письмової згоди іншої Сторони.
9.3. Всі повідомлення Постачальника і Замовника повинні здійснюватися рекомендованим листом або 
особисто на адреси Сторін, зазначені в цьому Договорі.
9.4. Всі попередні домовленості, переговори, листування, угоди усні або письмові, які пов’язані з цим 
Договором, втрачають силу з моменту підписання даного Договору.
9.5. Сторони Договору засвідчують та гарантують, що надані один одному для виконання зобов’язань 
за даним Договором персональні дані про фізичних осіб (керівників та працівників, членів органів 
управління, власників), що містяться в документах, які підписані/засвідчені, були отримані Сторонами 
та знаходяться у користуванні Сторін правомірно відповідно до вимог чинного законодавства України.



1.6. Сторони Договору засвідчують та гарантують, що мають всі необхідні правові підстави для 
передачі таких персональних даних один одному з метою їх подальшої обробки без будь-якого 
обмеження строком та способом, у т.ч. для їх поширення, передачі чи надання доступу до них третім 
особам у випадках, передбачених законодавством України, та/або договорами, що укладені (будуть 
укладені) між Сторонами, а також для здійснення Сторонами передачі персональних даних для обробки 
третім особам та здійснення відносно них будь-яких інших дій, якщо це пов’язано із виконанням 
укладених між Сторонами договорів та/або із захистом прав за ними, або необхідно для реалізації 
повноважень за законом. У випадку порушення або виявлення недостовірності засвідчень та гарантій 
щодо персональних даних, відповідна Сторона повинна відшкодувати іншій Стороні будь-які 
викликані цим майнові витрати та збитки, моральну шкоду, неотриманні доходи (упущену вигоду).
9.7. Недійсність будь-якої частини цього Договору не тягне за собою недійсність Договору в цілому.
9.8. Сторони зобов’язані вчасно повідомляти одна одну про зміни місцезнаходження, банківських 
реквізитів, номерів телефонів, телефаксів та про всі інші зміни, які здатні вплинути на виконання 
зобов’язань за цим Договором.
9.9. Відомості, які одержує Виконавець під час виконання зобов’язань, що визначені цим Договором, є 
конфіденційною інформацією та/або інформацією, що містить персональні данні.
9.10. Виконавець зобов’язується здійснювати всі необхідні заходи для того, щоб запобігти випадковому 
чи навмисному розповсюдженню та/або передачі без письмового дозволу Замовника третій стороні 
конфіденційної інформації та/або інформації, що містить персональні дані, отриманої під час 
виконання зобов’язань, що визначені цим Договором.
9.11. У разі розголошення Виконавцем конфіденційної інформації, в тому числі персональних даних, 
він несе відповідальність згідно чинного законодавства.
9.12.Всі зміни і доповнення до Договору повинні бути виконані у письмовій формі і підписані 
уповноваженими представниками обох сторін.
9.13. Постачальник є платником єдиного податку 3 групи( ставка 5%).

Постачальник: Замовник:

ТОВ "Інтелект-Захід" Бюджетно-фінансове управління
ЄДРПОУ 42454417 виконавчого комітету Полтавської міської
вул. Р. Кириченко 4, 2, м. Полтава, ради
Полтавська область , 36014 Україна ЄДРПОУ 02315340



Додаток № 1 
Договір № ИН3000218 

від 2018 р.
Специфікація програмного забезпечення.

Постачання пакетів оновлення (компонентів) до ПЗ “Крго” у складі:

№ Найменування Сума в грн.
1 Постачання пакетів оновлення (компонент) до комп'ютерної програми "ІБрт" 

модуль:"Облік заробітноі плати до 100 особових рахунків" 1'944,00

Всього: 1'944,00
Без ПДВ: без ПДВ*

Разом: 1'944,00
* згідно з пунктом 26 підрозділу 2 розділу XX Податкового Кодексу


