ДОГОВІР № 19Про надання інформаційних послуг
м. Київ

«____» ___________2019 р.

_____________________________________________________________________________
в особі ______________________________________________________________________,
що діє на підставі _____________________, в подальшому ЗАМОВНИК, з однієї сторони,
та Дочірнє підприємство Асоціації УРАН «Мережевий оператор УРАН» в особі
директора Галагана Володимира Григоровича, що діє на підставі Статуту, в подальшому
ВИКОНАВЕЦЬ, з іншої сторони, які разом іменуються СТОРОНИ, уклали договір про
наступне.
1. Предмет договору
1.1. ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується надавати ЗАМОВНИКУ інформаційні послуги в
обсягах та кількості, обумовлених в Додатку 1, а ЗАМОВНИК отримує та
зобов’язується оплачувати їх відповідно до умов Договору.
1.2. Номенклатура та обсяг послуг, які надаються, іх вартість та характеристики
зазначаються в Додатках до Договору, які є його невід’ємними частинами.
1.3. Послуги за Договором класифікуються за Єдиним закупівельним словником
ДК 021:2015 (затверджений наказом Мінекономрозвитку України від 23.12.2015
№ 1749) за кодами:
6421 6200-5
6421 6210-8

Електронні інформаційні послуги
Додаткові інформаційні послуги

7231 0000-1
7231 9000-4

Послуги з обробки даних
Послуги з постачання даних

7232 0000-4
7232 1000-1

Послуги, пов’язані з базами даних
Додаткові послуги, пов’язані з базами даних

7241 4000-5

Провайдери пошукових систем

7321 0000-7

Консультаційні послуги у сфері наукових досліджень

9251 0000-9
9251 1000-6
9251 2000-3

Послуги бібліотек і архівів
Послуги бібліотек
Послуги архівів

1.4. ВИКОНАВЕЦЬ інформує, а ЗАМОВНИК приймає до уваги, що надання послуг за
Договором здійснюється за часткової фінансової підтримки Європейської Комісії
через грант EaPConnect № 2015/256-353 від 11.06.2015, одним з бенефіціарів якого
є Асоціація УРАН, тому ціна Договору нижча за фактичну вартість послуг.
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2. Обов’язки СТОРІН
2.1. ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язаний:
2.1.1. Забезпечувати ЗАМОВНИКУ доступ до інформаційних ресурсів,
визначених в Додатку 1, за механізмом аутентифікації і технологією
доступу, визначених в Додатку 3, цілодобово, крім окремих випадків, про
які сповіщати ЗАМОВНИКА електронною поштою.
2.1.2. Надавати ЗАМОВНИКУ консультаційну та методичну підтримку з питань
використання інформаційних ресурсів в обсягах, достатніх для їх
використання ЗАМОВНИКОМ.
2.1.3. Надавати ЗАМОВНИКУ узагальненіі дані щодо статистики використання
ним інформаційних ресурсів, а саме загальний обсяг інформації та кількість
завантажених документів, що отримані від власника інформаційних
ресурсів, визначеного в п. 1 Додатку 1.
2.1.4. В межах своєї компетенції оперативно усувати технічні проблеми, про які
повідомляє ЗАМОВНИК, пов’язані з отриманням послуг за Договором.
2.2. ЗАМОВНИК зобов’язаний:
2.2.1. Прийняти надані ВИКОНАВЦЕМ послуги, щляхом підписання Актів здачіприйняття робіт (послуг) та оплатити їх на умовах, визначених в розділі 3
Договору.
2.2.2. Не допускати порушень режиму доступу до баз даних, отриманого за цим
Договором.
2.2.3. Здійснювати доступ до інформаційних ресурсів виключно для власних
потреб і для задоволення інформаційних потреб своїх кінцевих
користувачів. Не використовувати інформаційні ресурси, що отримуються, в
комерційних цілях.
2.2.4. Оперативно (протягом одного робочого дня) інформувати ВИКОНАВЦЯ
електронною поштою, телефоном або іншим прийнятним засобом про
технічні проблеми, пов’язані з отриманням послуг за Договором.
3. Вартість послуг та порядок розрахунків
3.1. Загальна вартість послуг за договором становить _________ грн, ПДВ 20% –
_________ грн, всього _________ грн. (_________грн. __ коп.).
3.2. Оплата послуг за договором здійснюється ЗАМОВНИКОМ на підставі рахунків та

Актів здачі-прийняття робіт (послуг) згідно з Графіком платежів (Додаток 2).
ЗАМОВНИК, не пізніше 20-го числа місяця, наступного за звітним, зобов’язаний
надіслати ВИКОНАВЦЮ підписаний Акт здачі-прийняття робіт (послуг) і
сплатити рахунок або надати ВИКОНАВЦЮ вмотивовану відмову від підписання
Акту. В разі відсутності вмотивованої відмови у вищезазначений термін
вважається, що послуги ЗАМОВНИКУ надані в повному обсязі.
3.3. У випадку порушень ЗАМОВНИКОМ зобов’язань за п. 2.2.2 або п. 2.2.3,
або ж затримки платежу згідно з п. 3.2 більше, ніж на 30 календарних днів,
ВИКОНАВЕЦЬ має право частково або повністю блокувати доступ до послуг,
повідомивши про це ЗАМОВНИКА електронною поштою. Таке блокування не
впливає на величину, порядок і терміни проведення розрахунків між
СТОРОНАМИ.
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4. Відповідальність СТОРІН
4.1. Відповідальність за фінансові наслідки, що сталися в результаті порушення
СТОРОНАМИ цього Договору, визначається діючим законодавством України.
4.2. У випадку порушення ВИКОНАВЦЕМ своїх зобов’язань, ЗАМОВНИКОМ
стягується з нього штраф або пеня в розмірах, передбачених частиною 2 Статті
231 Господарського кодексу України від 16 січня 2003 року № 436-IV зі змінами і
доповненнями, а саме (стосується лише замовників, що є установами бюджетного
фінансування):
4.2.1. За порушення умов зобов’язання щодо якості послуг стягується штраф у
розмірі двадцяти відсотків вартості неякісних послуг;
4.2.2. За порушення строків виконання зобов’язання стягується пеня у розмірі
0,1% вартості послуг, з яких допущено прострочення виконання за кожний
день прострочення, а за прострочення понад 30 днів додатково стягується
штраф у розмірі 7% вказаної вартості.
4.3. ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальності за якість телекомунікаційних каналів
ЗАМОВНИКА.
4.4. Жодна зі СТОРІН не буде нести відповідальності за повне або часткове
невиконання своїх зобов’язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних
обставин, таких як повінь, пожежа, землетрус, інше стихійне лихо, військові дії
тощо, які виникли протягом дії Договору. Настання і закінчення форс-мажорних
обставин повинні бути підтверджені офіційними докумнтами компетентних
органів згідно з чинним законодавством.
4.5. Спори, пов’язані з виконанням або розірванням цього договору, вирішуються в
порядку, встановленому чинним законодавством України.
5. Строк дії договору
5.1. Початок дії Договору – 1 січня 2019 р.
5.2. Кінець дії Договору – 31 грудня 2019 р., а в частині розрахунків – до повного їх
виконання.
5.3. СТОРОНИ встановили, що відповідно до частини 3 Статті 631 Цивільного
Кодексу України від 16 січня 2003 року № 435-IV зі змінами і доповненнями
умови Договору застосовуються до відносин між ними, які виникли до його
укладення.
5.4. Зміна або дострокове розірвання цього Договору допускається лише за згодою
СТОРІН та оформлюється шляхом підписання Додаткових угод.
5.5. В разі дострокового розірвання Договору обов’язковим є проведення повного
взаєморозрахунку між СТОРОНАМИ. За умови належного виконання умов
Договору ВИКОНАВЦЕМ розірвання Договору не звільняє ЗАМОВНИКА від
оплати повної суми, визначеної в п. 3.1 Договору.
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6. Додатки
6.1. Перелік Додатків:


Додаток 1. Номенклатура інформаційних ресурсів, на які розповсюджується
дія Договору.



Додаток 2. Графік платежів.



Додаток 3. Механізм аутентифікації користувачів ЗАМОВНИКА.

6.2. Додатки є невід’ємними частинами Договору.
7. Реквізити СТОРІН
ВИКОНАВЕЦЬ

ЗАМОВНИК

Дочірнє підприєство Асоціації УРАН
«Мережевий оператор УРАН»

___________________________________
______________________________

ЄДРПОУ 35123044

ЄДРПОУ __________

Юридична адреса:
м. Київ, 03056, просп. Перемоги, 37,

Юридична адреса:
______________________________

Адреса для листування:
м. Київ, 03056, вул. Політехнічна, 33,
НТУУ КПІ, корп.2, оф. 105

Адреса для листування:
______________________________

Тел. (044) 204-98-15

Тел. __________

e-mail: mido@uran.ua

E-mail: ____________________

Р.р № 26000124444400
в АТ «Укрсиббанк» м. Київ,
код банку 351005

Р/р ____________________
в ______________________
код банку __________

ІПН 351230426583

ІПН __________

Платник податку на прибуток на загальних
підставах
Свідоцтво № 100046974 платника ПДВ

Від ВИКОНАВЦЯ

Від ЗАМОВНИКА

Директор

______________________________

_________________ Галаган В. Г.

___________________ _____________

М.П.

М.П.
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Додаток 1
до договору № 19від «___» ___________2019 р.
Номенклатура інформаційних ресурсів, на які розповсюджується дія Договору
1. ВИКОНАВЕЦЬ, згідно з п.2.1.1 Договору, протягом строку його дії забезпечує
ЗАМОВНИКУ підключення та доступ до он-лайн баз даних електронних версій
наукових журналів видавництва Springer Nature ( https://link.springer.com/ ) в рамках
програми «Журнали Он-Лайн Українським Дослідникам» (ЖОЛУДЬ).
2. Перелік назв журналів видавництва Springer Nature, до яких надається доступ
в 2019 році, наведено на Офіційній веб-сторінці програми «ЖОЛУДЬ»
http://www.uran.ua/projects/jolud/first.htm .
Протягом року видавець може змінювати в складі журнальної колекції до 3%
журналів.
3. ВИКОНАВЕЦЬ, згідно з п. 2.1.2 Договору, розміщує консультаційні та методичні
інформаційні матеріали з питань використання інформаційних ресурсів на Офіційній
веб-сторінці програми «ЖОЛУДЬ» та поновлює їх в міру потреби.

Від ВИКОНАВЦЯ

Від ЗАМОВНИКА

Директор

______________________________

_________________ Галаган В. Г.

___________________ _____________

М.П.

М.П.
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Додаток 2
до договору № 19від «___» ___________2019 р.
Графік платежів
Оплата послуг за Договором здійснюється ЗАМОВНИКОМ на підставі рахунків
ВИКОНАВЦЯ та Актів здачі-прийняття робіт (послуг) згідно з таким графіком:
Оплата ЗАМОВНИКА
Місяць

Грн.
(в тому числі ПДВ)

% вартості
Договору

Січень 2019

___________

8.333%

Лютий 2019

___________

8.333%

Березень 2019

___________

8.333%

Квітень 2019

___________

8.333%

Травень 2019

___________

8.333%

Червень 2017

___________

8.333%

Липень 2017

___________

8.333%

Серпень 2017

___________

8.333%

Вересень 2017

___________

8.333%

Жовтень 2017

___________

8.333%

Листопад 2017

___________

8.333%

Грудень 2017

___________

8.333%

ВСЬОГО

___________

100%

Від ВИКОНАВЦЯ

Від ЗАМОВНИКА

Директор

______________________________

_________________ Галаган В. Г.

___________________ _____________

М.П.

М.П.
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Додаток 3
до договору № 19від «___» ___________2019 р.
.
Механізми аутентифікації і технологія доступу користувачів ЗАМОВНИКА.
1. ЗАМОВНИК інформує, а ВИКОНАВЕЦЬ бере до уваги, що такі IP-адреси
_________________________________
(в подальшому – пул IP-адрес ЗАМОВНИКА) закріплені за діючими робочими
станціями локальної (кампусної) телекомунікаційної мережі ЗАМОВНИКА або за
NAT чи proxy серверами такої мережі, з яких буде здійснюватися доступ до
інформаційних ресурсів.
2. ЗАМОВНИК зобов’язується не передавати управління цими IP-адресами третім
особам. Нехтування цією вимогою розцінюється як порушення режиму доступу до баз
даних, зазначене в п. 2.2.2. цього Договору.
3. Перевірка приналежності кінцевого користувача до ЗАМОВНИКА проводиться за
ІР-адресою. Доступ надається будь-якому користувачу, що робить запит на послугу з
пулу IP-адрес ЗАМОВНИКА.
4. Будь-які зміни в пулі IP-адрес ЗАМОВНИКА оформлюється шляхом підписання
Додаткових угод.
5. Технологія доступу до інформаційних ресурсів, зазначених в п. 1 Додатку 1, полягає у
використанні ЗАМОВНИКОМ виключно при доступі до цих ресурсів проксі-сервера
ВИКОНАВЦЯ, який замінює робочим станціям ЗАМОВНИКА вихідну адресу на одну
із пулу IP-адрес ВИКОНАВЦЯ 195.178.147.1 - 195.178.147.254.
Відповідно до п. 2.1.2 цього Договору ВИКОНАВЕЦЬ надає ЗАМОВНИКУ
консультаційну та методичну підтримку з питань налаштування доступу через проксісервер на маршрутизаторі та в браузерах робочих станціях локальної (кампусної)
телекомунікаційної мережі ЗАМОВНИКА.

Від ВИКОНАВЦЯ

Від ЗАМОВНИКА

Директор

______________________________

_________________ Галаган В. Г.

___________________ _____________

М.П.

М.П.
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