доI,овIр пуБлIчI{оi ооврти
нАlцАI{tш IIосJIуг
офiцiйноЮ пропозицiсю (публiчною офертою) ФоП Умiнський Д.В., далi по
в особi Горбишена Мирослава Валентиновича, який дiс на пiлставi Щовiреностi НДI

l-{ей ЩоговiР явля€тьсЯ

текстУ

(BиконАВЕЦЬ)),

820264, для будь-яКоТ tоридичНоТ чи фiзиЧноТ особlЛ надалi за текстом кЗАМоВНИК>>, яка прийме
дану
пропозицIю, на вказаних нище умова,\.

!оговiР вI]ажастьсЯ укладениМ з моментУ акцепта (повногО та беззастережного прийняття
зАмовниКОМ пропозИцii ВИКОНАВI_{Я) ocPepTl4, шляхом здiйснення першоТ оплати послуги з пiл,гримки та
супроводженнЯ Системи охоронИ та монiторингУ DozoR зАмовникоМ через систему Бiллiнг,
в14користовуючи систему оплати LiqPay.

1. IIрЕдмЕт lцоговору

1.1. виконАвЕць бере на себе зобов'язання надавати послуглl з пiдтримки та супроводження Системи
охорони та монiторингу DozoR, надалi СОМ DozoR,
1.2. викоНАвЕцЬ зобов'язусться надати послуги, а ЗАМоВНИК зобов'язусться прийняти та оплатити l'x в
порядку та на умовах, визнаtiеtlих цим f{оговором.
l .З. l{ей !оговiр набувас .ttlHHocTi в одному з таких випадкlв:
1,З.l. ГIiсля пiдписаttttя !оговору обома Сторонами.
1,3.2. У разi налходrкеt{ня попеРедньоТ опJlати за послуги, rr1o буде акtlептом даноi'оферти.
1.4. Послуги з пiдтримки та супроводження СоМ DozoR tte пiдлягають лiцеttзуванню.

2.

зАгАJIыII умови lIoI,oBoPy

2"l" ЩоговiР укладастьсЯ мiхt ВИКоНАвцЕМ i зАмовНикоМ послуг cPopMi договору I1рисднання.
у
2.2. Перелiк i BapTicTb наданIiя Послуг розмiщенi на сайтi викондвЦЯ за посила*,r,оr,'httрs://dоzоr.tесh/
ABTopcbKi права rra СОМ DozoR ,"
викондв'1ю.
З.2. Авторське право виконАвЦЯ tte ",oil,rii;ffi}"iiT.u',t}.}."
}la
розповсtод)кусться
результати дiя.llьностi соМ DozoR.
3.3. Дв,горське право tla результатIл дiяльностi Сом DozoR, в тому .tислi tta звiти, cTBoperri ЗдМов1-1иком.
3.1 .

}lzшежить

ЗАМоВНИКУ,

4. оБов,язки викоIIАвця

4.1. У обов'язки ВИКОНАВL{Я входить;
4.1.I" Оброблення дан14х iз застосуванням програмного забезпечення СоМ DozoR.
4.1 .2. Надан}lя даних у певному порядкУ чи послiдовностi iз застосуванНям IlроI.рамного забезпечення СОМ

DozoR.

" 1 "З . iJистан rti й гrе всТаtIовJ]е tt t{Я о t{о t]л ен ь п
ро грам ti ого забез п еtl еFl Ilя
tI.1 "tl. КоllсуjIь,гаltiйrlа il ilt,грI,1N4ка псl
програN4Llого
забезпеLIеtttJя
робо,гi
4" l "5 " [] irrtloBJIetJ1-1Я ПрацеЗдатНостi r]рОграN4 }tого забезIIеL{еtJ tlЯ, 1i

4

CON4 DozoR ЗдМоВIlИКУ.
CjOM DozoR"

разi вI,Itlикtlення збоj'в Ltpl помI4J-Iок, у процесi

роботrа CON4 DozoR"
КонсуJ]ьтацiйна пiдlтрl4I\4ка

зАI\4оВIlикА, з

програмFIого

забезгtеLIеtJ

tlя СОМ

DozoR' провод иться у
з l3:00 до

l,еJ]ефоF{номiу pextl4N,{i 1, робочi дtнi по графiоу
роботиl з 9:00 до 18:00, з врахуванняI\4 обiдньоt'перерви

lzl:00"

5" ] .

5. оБов,язкизАмовIIикА

ЗдГvlоt]НИК своечасно здiйсненюс оплату за послуги I]иконАвЦЯ у
розмiрi та в строки, передбачеtti у
]

роздiлi б да[Jого l{оговору.
5.2. Самостiйгtо tlесl,и ризик мо)tливиХ lJесприятлиВих дJlЯ нього наслiДкiв використання tlи невикористання

OTpI,1

Matlol гtослугI4

6.
"

РОЗМIР, СТРОКИ ТА IIОРЯДОК ОIIJIАТИ ПОСJIУI, ВИКОIlДВЦЯ
СоМ DozoR здiйснюеться у безготiвковiй формi,
Пiд оплатОю послуГ мастьсЯ tla увазi оI]лата виконАвЦЮ послуг у повl{ому обсязi, згiдно тарифiв,
6.1, оплата послуГ з пiдтримкИ та супровоДження

розмiщеtlих на сайтi.

6.2. При оплатi банкiвською KapTol клiснт направля€ться

обробку та збереrкенI]я лан14х баttкiвськоТ карти клiснта,

tla платiжtrий cepBic LiqPay, який вiдповiдас за

6.3. [3apTicTb послугl4 Moxte бути змiнеttа прtt змirli кiлькостi об'сктiв монiториttгу здмовнИКд, rцо
обс:tуговуються у СОМ DozoR.
6,4. Гlос.lrуГи з rliдтрtlМки,га суIlрОt]од)I(еIltjя СоМ DozoR вва>каtоться опj]ачеt{ими з моменту tlадходже}lня

кошт|в на розрахуItковий рахунок ВИКОНАВl_{Я,
6.5. ПiдтвеРдже}{няМ оплатИ вва}ка€тьсЯ продов)l(енНя TepMiHy
роботи у СОМ DozoR чи вiдновлеllня доступу,
у випадку його б.lrокування ВИКОнАвцЕм, згiдttо п. 6.6. даного !оговору,

6.6. у випадку tlесплати зАмовI-1иКОМ гlослуг у cTpoKI4 передбаченi пуtlктом 6. l. даного
викоI]АвЕМ буле заблокованО достуП до СоМ DozoR зАмовнИКУ в одttосторо}ltrьому t]орядку. !оговору,

6.7. ВiДнОвлення tlадаl{ня послуг проводиться з моменту оплати ЗАМОВНИКОМ послуr..
6.8. ОПЛата ЗАМОВНИКА послуг з пiдтримки та супроводя{ення СОМ DozoR ВИItОНАВЦЮ, по даному
!оговору означае, шlо BiH погод}куеться з BciMa умовами (пунктами) даного !оговору.

7. вIдповIдАльнIсть тА гАрАнтIi

. За

невиконанНя абО ненaIлежне виконаннЯ зобов'язаrlь за даним !оговором Сторони несуть
вiдповiдальнiсть у вiдповiдностi з чинним законодавством Укратни.
7.2. соМ DozoR поставлястЬся (така, як с)) (AS IS). В максимальному обсязi, який дозволяс дiюче
,7

.1

закоttодавство Украiн и,

ВИКОНАВЕLlЬ

7.З"

Не НаДас гарантiй, вклIочаючи, aJle не обмеrкую.tись наступним:

ЗАМоВНИКА принчипу роботrл СоМ DozoR;
7.3"2. ВiдСутностi в iнформацiйнiй системi i{есправllос,геiл, rlомилок, Iiес]-ач або дефектiв;
7.З,3. непоруше}{ня прав або iHTepeciB якоТ-небудь третьоТ сторони.
7.3.1. вiдllовiдrrостi очiкуванltям

1.4. Hi в якомУ разi ВИКОНАвЕцЬ не несе вiдповiда_llЬностi за буль-якi збtлткИ (загальнi, KoHKpeTHi, прямi,
ttепрямi, побiчнi випадковi втрати або зби,rки, якi призвели до втрат корпоратив1.1ого прибl,тку, переtrJкоll
корпоративноТ дiяльtrостi, втрати корпоратl4вноТ iнформацii' i тому llодiбrrе), tlotteceHi Замовником або бульякоютретьою cTopoнolo, tIlo винt4кли у вiдношеннi або внаслiдок використанtlя СоМ DozoR.
7.5. Вiдповiдно дО ЗаконУ УкраТrlИ кПро захиСт персон.UlЬних даних)) вiл 01.06.20 l0 р. jrtr 2291 v| Стороrrи
даtотЬ згоду на обробкУ та викор14сТання своТХ персоtlальtt14х даниХ (ГIlБ, iдеrrтrасРiкаrliйний номер, алреса,
KoHTaKTHi теле(Ьони, номер поточtIого paxyllкy та iншi персональнi д Hi) виклrоtI}Jо з метою та в ме}ках
виконання Закону УкраТни кПро бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в YKpaTHi> вiд 16.07. l999
р. за М
996-XIV та пiдготоВки податковоТ i фiнансовоТ звiтностi вiдповiдно до чинного законодавства УкраТни.
СторонИ пiдтверджуЮть, щО iз правами вiдповiдно до Закону УкраТни кПро захист персон€Utьних даних> вiд
0l .06.20l0 р" Nl 2291 yl та iнших нормативlII4х aKTiB про захист персонал tlих даних озttайомленi.
1.5,1

.

ПерСональнi

данi клiснта використовуються для здiйснення оIlлати за

супроводження СОМ DozoR.

|IоOJIуги

з

tllдтримки та

8. ОСОБJIИВI УМОВИ ВИкористАIIItя IIIФормАI(IЙIIоi сис,гЕми
8.1. Стороrли дiйtil-1lt,t згодI4, rrto СоМ DozoR tle моrr(е передаватлtся TpeTiM особам, копiюватися або
моди(li rtуватися без п исьмовоТ зго:tи ВИ KOI-{A В Цrl.
9. ВИРIIIIЕIIIШ СIIIРIIИХ IIИТАIIЬ
9.1" Bci спiрнi tlитаннЯ вирiшуютьСя lrtляхоМ переговорiв cTopiH. У виltадку, якщо с,горони лlедiйшlли згоди, то
через господарськиЙ сул у вiдповiдностi з tlI,IHllиM законодавством УкраIн
10. оБстАвини IIЕIIЕрЕБорноI сили(Форс_мАжор)
10.1. С-торони звiльltяtоться вiд вiдповiдальностi за невикоllанtlя (або }lecBoctlacHe викоrtання) своl'х зобов'язань

за ланиМ !оговороМ у випадку, якtllо таке невикоllаtltiя (абО tIесt]о€часllе BttKottattttя) стаJIось вttаслiдок

обставин rrerlcpcбopHoT сили.
l0.2. IliД обставинаМи неперебОрttоТ сr.t-ltИ розумitо,гьсЯ llol<crlti, llрlлродtti явиш{а, стихiйнi лиха, прийнятгя
законодавtIИх aKTiB' дiТ дерrкавtIих оргаttiВ, вiдк.lttочеНня електроIlостачаtltIЯ технi.tногО майдаttчtака, aBapiT
kaHa-lliB зв'язку або комп'tотер}lого обладнання та iншi незалелснi вiд cTopiH обставини, якi
унемоrкливлюють
своечасне, повне та належне виконання Сторонами своТх зобов'язань за цим !оговором.
11. IIIшII

учIови

.l . f{оговiр BcTy[lac в силу з N4oi\4eI{Ty здiйсr+ення ЗАiVIоВНИКоМ акцепта оферти i дiс до повного ви конан ня
зобов'язаt{ь Сторiгr.
l1 .2, I]14KOllДBtr1_1b BrtpaBi змittлlтt.t умови офертr,l та BapTicTb tlосJlуг в o]ltlOcTopotIllboMy tloprull(y,
у будь-я к иt й
1

l

MoMe}lT.
l l ,2,| . Змirrи вс,гупаlоть в силу з дrtя публiкацii Тх на сайтi

L]ИКОНАВ| {Я: https;//dozoг.tech/

1l .2.2, Змiни умов оферти автоматично дiють для нових клiсt TlB.
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