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ДОГОВІР №__ 

на продажу, розробку та підтримку програмного забезпечення 

м.Луцьк                                          ________ р. 

ВИКОНАВЕЦЬ: Товариство з обмеженою відповідальністю «КОДІНГ» в особі директора  

Романчука Олександра Миколайовича, що діє на підставі Статуту з однієї сторони, та 

ЗАМОВНИК ________________________________________________, в особі директора  

_________________________________________ уклали даний Договір про наступне: 

 

1.Предмет Договору та умови його виконання 

 

1.1 Виконавець зобов’язується передати Замовнику копію програмного забезпечення (далі 

ПЗ), а саме конфігурацію 1С:Підприємство «Продаж автозапчастин 3.0» версії________ у 

кількості 1 (одна) шт. 

1.2 Виконавець на момент передачі екземплярів ПЗ підтверджує, що програмний код, модулі 

та алгоритми, форми об’єктів належать Виконавцю за правом інтелектуальної власності та не є 

предметом спорів третіх осіб. 

1.3 Замовник має право користуватися та розпоряджатися даним ПЗ на свій розсуд, але не 

має права продавати, дарувати чи давати у користування третім особам під-час дії цього 

Договору та після його закінчення.  

1.4 Клієнтська ліцензія на використання платформи «1С:Підприємство» та іншого 

програмного забезпечення у комплект  даного ПЗ не входить. Для використання цього ПЗ на 

обладнанні Замовника необхідно її придбати окремо, або використовувати існуючі у нього 

ліцензії. 

1.5 ПЗ не обмежується у використанні на кількість організацій чи структурних підрозділів, 

на кількість користувачів та об’єм інформації, що може містити база даних за винятком 

обмежень на одночасний доступ до бази даних згідно ліцензій на "1С:Підприємство" 

Замовника. 

1.6 На час розрахунків ПЗ зберігається у Виконавця і може бути передано після повної його 

оплати вартості. 

1.7 Після передачі ПЗ підписується між сторонами Акт прийому-передачі та(або) Акт 

надання послуг. 

 

2.Ціни та порядок оплати 

 

2.1 Плата за дане ПЗ розділене на частини та здійснюється щомісяця шляхом перерахування 

коштів на розрахунковий рахунок Виконавця не пізніше 25 числа кожного місяця. Період 

оплати складає __________________ місяців з дня підписання цього Договору.  

2.2 Загальна вартість ПЗ складає __________ гривень 00коп., що на момент укладання 

договору Місячна плата становить _____________ гривень. 

2.3 Розрахунок проводиться у національні валюті – гривні. 
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3. Підтримка програмного забезпечення 

3.1 Після оплати за ПЗ Замовник може отримати безкоштовний супровід цього ПЗ та 

впровадження.  

3.2 Для кожної версії ПЗ визначений час для безкоштовного супроводу та підтримки 

протягом 1 (одного) місяця з дня придбання. Для версії Light – 5 годин, для версії Business – 10 

годин, для версії Pro – 15 годин. 

3.3 Час для супроводу можна використати на: консультування по роботі в програмі 

працівників Замовника; перенесення даних Замовника з інших облікових програм (залишків 

товарів, цін, взаєморозрахунків, контрагентів, товарів, виробників тощо) при технічній 

можливості; налаштування програми під вимоги Замовника (без зміни програмного коду); 

замовлення аналізу роботи користувачів в програмі. 

3.4 Під-час технічного супроводу фіксується час затрачений спеціалістом на консультування 

шляхом телефонних розмов, переписки в месенджерах, особисті зустрічі, програмуванні тощо. 

3.5 Не використаний безкоштовний час на супровід анульовується через місяць після 

придбання ПЗ. Вартість ПЗ не може бути зменшена шляхом віднімання не використаного часу 

на супровід.  

3.6 При необхідності технічного супроводу після закінчення безкоштовного часу може бути 

придбаний додатковий місячний пакет послуг.  

3.7 Для кращої комунікації та фіксації звернень(задач) замовнику надається телеграм-група, 

в котру можуть бути приєднанні усі користувачі,  що працюють з його програмою. Через цю 

групу можна взаємодіяти з технічною підтримкою щодо роботи в ПЗ.   

3.8 Відповіді на питання надаються в робочий час з 9 до 18 з понеділка по п’ятницю в 

порядку черги. 

 

4. Розробка програмного забезпечення 

4.1 Замовник може замовити доробку, зміну, модифікацію обраної версії ПЗ під потреби 

своєї діяльності. Для цього Замовнику необхідно скласти технічне завдання (ТЗ) на розробку та 

узгодити його програмістом. 

4.2 Усі додаткові розробки, котрі не включені у функціонал обраної версії розробляються за 

окрему плату. Вартість та термін здачі обумовлюється при складанні ТЗ.  

4.3 Дрібні (кілька хвилинні) задачі по програмуванню виконуються у порядку черги та свого 

пріоритету. Мінімальний час на кожну отриману задачу 6хв. Замовник здійснює оплату за 

надані Виконавцем послуги програмування до кінця звітного місяця, у який надавались такі 

послуги шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця. На деякі послуги 

з програмування Виконавець може виставити авансовий рахунок на оплату перед початком 

виконання.  

4.4 При необхідності, вартість кожної задачі та терміни її виконання слід обговорити в 

технічному завданні.  

4.5 На закриту задачу надається 1(один) місяць гарантійної безкоштовної підтримки 

розробленого функціоналу, протягом якого можливі дрібні модифікації, виправлення помилок, 

якщо такі знайдуться, консультування та навчання в роботі. 

 

 

5.Права та обов’язки сторін 

5.1 Замовник не може вносити у ПЗ будь які корективи, доробляти чи змінювати 

програмний код, алгоритми та форми без відома Виконавця до закінчення та після закінчення 

дії цього Договору. 

5.2  За бажанням Замовника Виконавець може внести корективи у роботу ПЗ згідно 

наданого йому технічного завдання (ТЗ). 

5.3 Виявлені помилки в програмному коді та обумовлений функціонал конфігурації 

Виконавець виконує безкоштовно. 
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5.4 Перед покупкою ПЗ замовник може запросити презентацію чи роз’яснення роботи 

необхідного йому функціоналу, а також переглянути демонстраційну версію ПЗ. 

5.5 Якщо в процесі роботи Замовника в ПЗ  виявиться, що програмне забезпечення не 

відповідає його цілям, або Замовнику по якихось причинах вирішив його не використовувати – 

оплачені кошти за ПЗ, розробку чи супровід не повертаються. 

5.6 Будь-який спір, розбіжність або претензія, що виникають та  стосуються даної угоди, або 

її порушення, припинення чи недійсності, підлягають вирішенню в Арбітражному суді. 

 

4.Термін дії Договору та реквізити сторін 

4.2 Термін дії Договору наступає з моменту його підписання і діє до повного 

взаєморозрахунку сторін, але не довше _________р.  

4.3  Даний Договір складений у двох примірниках, кожний із яких має однакову юридичну     

силу. 

4.3 Юридична адреса та реквізити сторін: 

 

 

 

ВИКОНАВЕЦЬ 

 

ТзОВ «Кодінг» 

ЄДРПОУ 41001097 

П/р UA273034400000026009055516179, 

Банк ПАТ "ПРИВАТБАНК", 

 м.Луцьк, МФО 303440 

45607, Волинська обл., Луцький р-н., 

 с. Гірка Полонка, вул.Івана Богуна, 9  

тел.: +380977190992  

 

Романчук  О.М.                       М.П. 

 

 

 

 

 

ЗАМОВНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ М.П. 

                                          Директор 
 

 

 


