ДОГОВІР № …
м. Львів

“…” квітня 20… р.

СПД ФО Пустовіт В.В., що працює на спрощеній формі оподаткування (ІІІ група за ставкою 5
%), в особі директора Пустовіт Володимира Володимировича, надалі Виконавець, та Компанія
…в особі директора … , що діє на підставі Статуту, надалі Замовник, з другої сторони, уклали
цей договір про наступне:
1. Предмет договору
Замовник доручає Виконавцю виконання наступних робіт (надання послуг) з розробки нової
версії та підтримки сайту:
- розробку структури та дизайну, підготовку графічних матеріалів, створення сайту;
- початкову пошукову оптимізацію всіх сторінок сайту, встановлення лічильників відвідуваності;
- технічну підтримку сайту.
2. Порядок розрахунків та вартість робіт (послуг)
2.1. Загальна вартість робіт (послуг), які доручаються Виконавцю по цьому Договору, становить … (… гривень 00 коп.) без ПДВ.
2.2. Оплата здійснюється на кожному етапі робіт відповідно до Додатків, які є невід’ємною частиною даного Договору, та підписаних сторонами Актів.
2.3. Роботи вважаються виконаними після підписання Сторонами двосторонніх Актів прийомуздачі виконаних робіт.
3. Права та обов’язки сторін
3.1. Виконавець:
3.1.1. Своїми силами, виконує роботу (послуги), передбачені п.1. цього Договору.
3.1.2. Зобов’язується не розголошувати без дозволу Замовника інформацію, що відмічена Замовником як конфіденційна, третім особам, крім випадків, коли це необхідно згідно чинного законодавства України.
3.2. Замовник:
3.2.1. Зобов’язаний надати інформацію, а також інші матеріали, необхідні для виконання робіт.
3.2.2. Зобов’язується здійснити оплату робіт по Договору згідно п.2.
3.3. Виконавець не несе відповідальності у випадку:
- надання Замовником неправильної інформації про товар чи послуги;
- надання інформації, що не відповідає діючому законодавству України.
4. Порядок прийомки-здачі робіт (послуг)
4.1. Місцем завершення робіт є адреса Замовника, де здійснюється прийомка робіт (послуг) та
передача матеріалів Замовнику.
4.2. Приймання виконаних робіт проводиться уповноваженим представником Замовника згідно
з технічним завданням. Після завершення робіт з розробки сайту, Виконавець зобов’язується
передати Замовнику дієздатну версію сайту на електронному носії.
4.3. Прийомка-здача виконаних робіт оформлюється Актом виконаних робіт, підписаного сторонами.
4.4. Виконавець має право достроково виконати свої зобов’язання по даному Договору.
5. Форс мажор
5.1. У випадку настання форс-мажору (пожежа, землетрус, повінь та ін.) термін виконання
сторонами своїх зобов’язань по цьому Договору відкладається на строк потрібний на подолання обставин непереборної сили, але тільки у тих випадках, коли ці зобов”язання суттєво
впливають на своєчасне виконання ще не виконаної частини.

5.2. Сторона, для якої виконання договірних зобов’язань із-за обставин непереборної сили
стає неможливим, повинна терміново, але не пізніше 10 днів письмово повідомити іншу сторону про початок та закінчення дії цих обставин з підтвердженням, наданим Торговопромисловою палатою місця виникнення форс-мажорних обставин.
6. Відповідальність сторін
6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань по даному Договору кожна Сторона несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.
7. Вирішення спорів
7.1. Всі суперечки та розходження, що виникли під час виконання цього Договору, Сторони
будуть вирішувати шляхом переговорів.
7.2. У випадку неможливості досягнення домовленості шляхом переговорів, Сторони вирішують розходження згідно з діючим законодавством.
8. Термін дії Договору та додаткові умови
8.1. Договір дійсний з моменту його підписання обома Сторонами до 31.12.2022 р. або до повного виконання договірних зобов’язань.
8.2. Всі зміни та доповнення до цього Договору повинні бути оформленні в письмовому вигляді та затверджені обома сторонами.
8.3. Договір може бути розірваний тільки за взаємною письмовою згодою Сторін. У разі дострокового розірвання Договору за ініціативою однієї із Сторін, вона повинна письмово повідомити другу Сторону за два місяці до розірвання даного Договору.
8.4. Якщо по закінченню терміну дії Договору Сторони не мають заперечень щодо продовження його дії, він вважається автоматично пролонгованим на рік.
8.5. Цей Договір складений у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному
для кожної сторони.
9. Юридичні адреси та банківські реквізити
Виконавець:

Замовник:

ФОП Пустовіт В.В.
79000, м. Львів, вул. …
тел. (067) 000-00-00
Р/р ……
в ЗГРУ “Приватбанк” м.Львів,
МФО 325321
Номер ДРФО ….

_____________________ Пустовіт В.В.

.
________________________ …
М.П.

