ДОГОВІР № _______
на розробку інформаційної системи (веб-сайту)
м. Київ

______ 201__ р.

Компанія _________________________, в особи ___________________________,
який діє на підставі Статуту, в подальшому «ЗАМОВНИК» з однієї сторони, та
ВИКОНАВЕЦЬ: Фізична особа Блащинський Олексій Анатольович,, який являється
арт-директором фриланс-команди Махаон, з іншого сторони, далі СТОРОНИ, уклали
даний договір про наступне.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1 ЗАМОВНИК доручає, а ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується виконати роботу по
створенню веб-сайту (далі «Робота»), надати її результат ЗАМОВНИКУ, а
ЗАМОВНИК, в свою чергу, зобов’язується прийняти результат Роботи і оплатити її.
1.2. Загальна вартість виконання робіт складає ______ грн.
1.3. Строк виконання робіт складає ___ календарних днів (до _______ 201__ року).
1.4. Робота вважається виконаною ВИКОНАВЦЕМ після підписання Акту здачіприйому виконаних робіт ЗАМОВНИКОМ.
2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
2.1. Згідно даного Договору ЗАМОВНИК має право:
2.1.1. В будь-який час до здачі результату Роботи розірвати даний Договір,
сплативши ВИКОНАВЦЮ повну суму обумовлену у п. 1.2.
2.1.3. У разі недотримання ВИКОНАВЦЕМ умов даного Договору вартість роботи
автоматично зменшується на 20 (двадцять) відсотків.
2.1.4 У разі недотримання ЗАМОВНИКОМ умов даного Договору вартість роботи
зростає на 20 (двадцять) відсотків.
2.2. Згідно даного Договору ЗАМОВНИК зобов’язаний:
2.2.1. Надати ВИКОНАВЦЮ необхідні на кожному етапі робіт матеріали та дані до
початку відповідного етапу (у відповідності з Додатками).
2.2.2. Погоджувати на протязі 2 (двох) робочих днів проміжні результати Робіт.
2.2.3. Надавати відповіді на запитання розробників на протязі одного робочого дня.
2.2.4. На протязі 2 (двох) робочих днів після виконання робіт підписати Акт здачіприйому виконаних робіт, або надати перелік недоліків для виправлення. В інших
випадках Робота вважається виконаною.
2.2.5. Оплатити Роботу ВИКОНАВЦЯ згідно з п.3. даного Договору.
2.2.6. У відповідності з даним Договором ВИКОНАВЕЦЬ має право утримувати
результат Роботи у разі порушення ЗАМОВНИКОМ умов Договору та невиконання
(неналежного виконання) передбачених в ньому зобов’язань.
2.3. Згідно даного Договору ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язаний:
2.3.1. Виконати Роботу самостійно, належним чином.
2.3.2. Виконати Роботу своїм утриманням (з використанням свого обладнання,
приміщень та програмного забезпечення).
2.3.3. Попередити ЗАМОВНИКА про будь-які обставини, здатні вплинути на
виконання Роботи, про несприятливі наслідки виконання вказівок ЗАМОВНИКА
та/або всіх інші обставини, які можуть вплинути на якість Роботи.
2.3.4. Гарантувати конфіденційність отриманої від ЗАМОВНИКА інформації, в тому
числі паролі доступу в закриті зони сайту. Забезпечити можливість заміни цих
паролів адміністратором сайту.
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2.3.5. По завершенню робіт по створенню сайту, передати всі права на сайт
ЗАМОВНИКУ.
2.3.6. СТОРОНИ дійшли згоди що всі права інтелектуальної власності щодо
створеного за даним Договором сайту належать ЗАМОВНИКУ.
2.3.7. ВИКОНАВЕЦЬ має право згадувати роботу в своєму портфоліо, а також
розмістити дані щодо авторства на сторінках розробленого сайту.
2.4. Згідно даного Договору ВИКОНАВЕЦЬ має право:
2.4.1. Призупинити виконання Договору у разі неповного або несвоєчасного надання
ЗАМОВНИКОМ необхідних на кожному етапі робіт матеріалів та даних і до початку
відповідного етапу (у відповідності з Додатками).
2.4.2. У разі несвоєчасної або неповної оплати ЗАМОВНИКОМ робіт призупинити
виконання Договору аж до сплати простроченої суми, або розірвати цей Договір в
односторонньому порядку.
3. РОЗРАХУНКИ ПО ДОГОВОРУ
3.1. У відповідності з даним Договором та Додатком 2 повна вартість виконаної
ВИКОНАВЦЕМ Роботи складає ______ гривень, з них перша передоплата _______.
Наступні платежі складають: _________ протягом двох робочих днів після прийняття
дизайну та __________ протягом двох робочих днів після прийняття робіт .
4. СТРОКИ ДІЇ ДОГОВОРУ
4.1. Даний Договір вступає в законну силу з моменту його підписання та діє до
виконання сторонами усіх передбачених в ньому зобов’язань, якщо інше не
визначено даним Договором.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ФОРС-МАЖОР.
5.1. У випадку невиконання або неналежного виконання зобов’язань по даному
Договору сторони несуть відповідальність у відповідності з нормами чинного
законодавства України.
5.2. ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальність за невідповідність виконаної роботи
естетичним уподобанням ЗАМОВНИКА.
5.3 У випадку настання обставин непереборної сили (форс-мажор), викликаних
прямо або побічно явищами, наприклад, пожежі, повені, землетрусу, епідемії,
військових конфліктів та переворотів, адміністративного втручання з боку органів
власті або урядових обмежень и т.п., здійснюючих вплив на виконання сторонами
зобов’язань по даному Договору, або інших обставин поза контролем сторін
виконання цих зобов’язань відкладається до усунень вказаних обставин форсмажору.
5.4. Сторона, що посилається на форс-мажорні обставини, зобов’язана негайно і у
письмовій формі сповістити іншу сторону про їх початок і закінчення, а також
представити для підтвердження вказаних обставин відповідний акт компетентного
органу.
5.5. За несанкціоноване розголошення конфіденціальної інформації СТОРОНИ
несуть відповідальність у відповідності з чинним законодавством.
6. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК
6.1. Суперечки та розбіжності, що виникають в рамках даного Договору, вирішуються
сторонами шляхом проведення переговорів.
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6.2. У разі, якщо СТОРОНИ в результаті переговорів не змогли дійти взаємної згоди,
а також якщо одна із СТОРІН ухиляється від проведення переговорів, спір
передається на розгляд суду в порядку, визначеному законодавством України.
6.3. У разі ненадходження до ВИКОНАВЦЯ претензій ЗАМОВНИКА на протязі двох
робочих днів з моменту виконання робіт, умови Договору вважаються виконаними в
повному обсязі та без зауважень, в подальшому не підлягають оскарженню в будьяких інстанціях.
6.4. У випадку неможливості розрішити конфліктну ситуацію шляхом переговорів
суперечка передається сторонами на розгляд до суду.
7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
7.1. Даний Договір складені в двох екземплярах, підписані обома сторонами. Обидва
екземпляри ідентичні один одному та мають однакову юридичну силу. У кожної
сторони знаходиться по одному екземпляру Договору і Додатків.
7.2. Будь-які зміни та доповнення до даного Договору та Додатків мають бути
складені в письмовій формі та підписані обома сторонами.
7.3. Питання, не урегульовані даним Договором, вирішуються у відповідності з
чинним законодавством України.
8. РЕКВІЗИТИ СТОРІН
ЗАМОВНИК:

ВИКОНАВЕЦЬ:
Веб-студія «Махаон»
м. Київ, просп. Правди, 19/3, кВ. 231

Директор
Фізична особа
ФІП
Блащинський Олексій Анатольович
__________________________________
__________________________________
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