
ДОГОВІР №  

поставки ліцензійного програмного забезпечення 

 

м. Київ                 «____» ___________ 2019 р.  

 

 (надалі іменується «Виконавець»), з однієї сторони, та з іншої сторони, (в подальшому 

разом іменуються «Сторони», а кожна окремо «Сторона») уклали цей Договір про 

наступне:  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. В порядку та на умовах, передбачених цим Договором Виконавець 

зобов'язується передати Замовнику ліцензійне програмне забезпечення, код ДК 021:2015 - 

48620000-0 «Операційні системи», а саме, поставити ліцензійне програмне забезпечення 

(далі - Ліцензійне ПЗ), на яке майнові права не передаються користувачу, при цьому 

майнові та авторські права на об'єкт інтелектуальної власності на зазначене програмне 

забезпечення залишаються у розробника (постачальника), а Замовнику надається право 

користування цим програмним забезпеченням без права передачі самого програмного 

забезпечення та повноважень на його користування третім особам згідно з Додатком № 1 

(Специфікація) до цього Договору, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити 

Ліцензійне ПЗ відповідно до умов цього Договору. Номенклатура, кількість та 

характеристика Ліцензійного ПЗ, що поставляється Замовникові, викладений в 

Специфікації, що наведені в Додатку № 1 до цього Договору, який є його невід'ємною 

частиною.  

1.2. Ліцензійне ПЗ за цим Договором Виконавець поставляє (передає) Замовнику на 

таких умовах: 

1.2.1.  Ліцензії на право користування Ліцензійним ПЗ, є безстроковими 

1.2.2. Операція з поставки Ліцензійного ПЗ за цим Договором звільняється від 

оподаткування податком на додану вартість на підставі п.261 підрозділу 2 розділу XX 

Податкового Кодексу України.  

1.2.3. Виконавець передає (поставляє) Ліцензійне ПЗ з відома і дозволу компанії 

Виробника ПЗ, яка має виключне право дозволяти використання ПЗ, як об'єктів права 

інтелектуальної власності.  

1.2.4. Поставлене по цьому Договору Ліцензійне ПЗ не буде містити такі програмні 

засоби, що зможуть негативно впливати на діюче в інформаційній мережі Замовника 

програмне забезпечення та бази даних.  

 

2. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ПОСТАВКИ 

2.1. Факт передачі Ліцензійного ПЗ за цим Договором підтверджується Актом 

приймання-передачі програмного забезпечення у повному обсязі, підписаним 

уповноваженими особами обох Сторін.  

2.2. Місце поставки Примірника ПЗ:  

 

3. ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ ЗА ДОГОВОРОМ 

3.1. Загальна вартість за Договором, з урахуванням Специфікації (Додаток № 1 до 

цього Договору), становить 0 грн. 00 коп. (гривень 00 копійок), без ПДВ.  

 

4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ 

4.1. Оплата здійснюється у розмірі 100% від загальної вартості Ліцензійного ПЗ на 

підставі Акта приймання-передачі програмного забезпечення.  

4.2. Усі розрахунки, які передбачені цим Договором, здійснюються в національній 

валюті України.  



4.3. При відсутності на реєстраційному рахунку Замовника коштів, виділених на 

оплату відповідного бюджетного зобов’язання, оплата переданого Виконавцем 

Ліцензійного ПЗ здійснюється в міру надходження грошових коштів на реєстраційний 

рахунок Замовника, але не пізніше ніж протягом 10 (десяти) банківських днів з дати 

отримання на реєстраційний рахунок Замовника бюджетного призначення для 

фінансування оплати наданих послуг. У разі затримки бюджетного фінансування 

Замовник письмово повідомляє про це Виконавця.  

Будь-які штрафні санкції в такому випадку до Замовника не застосовуються. 

4.4. З метою своєчасної реєстрації фінансових зобов'язань за цим Договором у 

Державній казначейській службі України Виконавець надає Замовнику Акта приймання-

передачі програмного забезпечення протягом 10 (десяти) робочих днів з дати його 

підписання Виконавцем. 

 

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

5.1. Замовник зобов'язаний:  

5.1.1. своєчасно та в повному обсязі здійснювати оплату відповідно до умов цього 

Договору;  

5.1.2. прийняти поставлене Ліцензійне ПЗ згідно з Актом приймання-передачі 

програмного забезпечення у повному обсязі.  

5.2. Замовник має право:  

5.2.1. у разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань Виконавцем 

достроково в односторонньому порядку розірвати цей Договір, письмово повідомивши 

про це Виконавця у строк не пізніше ніж за 20 календарних днів до дня фактичного 

розірвання Договору;  

5.2.2. зменшувати обсяг закупівлі послуг та загальну вартість цього Договору 

залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні 

зміни до цього Договору.  

5.3. Виконавець зобов'язаний:  

5.3 1. поставити Ліцензійне ПЗ;  

5.3.2. не розголошувати та не передавати третім особам документи та інформацію, 

які надає Замовник, без письмової згоди Замовника.  

5.4. Виконавець має право:  

5.4.1. своєчасно та в повному обсязі отримати плату за надані послуги;  

5.4.2. у разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань Замовником 

достроково в односторонньому порядку розірвати цей Договір, письмово повідомивши 

про це Замовника у строк не пізніше ніж за 20 календарних днів до дня фактичного 

розірвання Договору.  

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

6.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за цим 

Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством України та цим 

Договором.  

6.2. У разі невиконання або неналежного виконання Сторонами своїх зобов'язань за 

цим Договором винна Сторона, що встановлюється за згодою Сторін або за рішенням 

суду, повинна відшкодувати іншій Стороні на її вимогу збитки в повному обсязі, якщо 

вони завдані в період чи внаслідок виконання умов цього Договору.  

6.3. У разі розголошення та передання третім особам документів та інформації, які 

надає Замовник, без письмової згоди Замовника, Виконавець повинен сплатити штраф у 

розмірі 10% від загальної вартості цього Договору. 

6.4. Сплата штрафних санкцій (пені) не звільняє Сторони від виконання договірних 

зобов'язань.  

 



7. ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ 

7.1. Розірвання цього Договору можливе в порядку визначеному законодавством 

України і цим Договором.  

7.2. Замовник не відшкодовує витрати Виконавцю в разі розірвання Договору з 

причини невиконання або неналежного виконання Виконавцем своїх договірних 

зобов'язань за цим Договором.  

 

8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ 

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання 

зобов'язань за цим Договором на період надзвичайних обставин, якщо таке невиконання 

стало наслідком пожежі, стихійного лиха, війни тощо. У цьому разі строк виконання 

зобов'язань за цим Договором продовжується на час дії таких обставин.  

8.2. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання внаслідок надзвичайних 

обставин, передбачених у пункті 8.1 цього договору, повинна письмово повідомити про це 

іншу Сторону протягом 3 (трьох) робочих днів з часу виникнення таких обставин. 

Невиконання цієї вимоги не дає жодній із Сторін права посилатися надалі на 

вищезазначені обставини.  

8.3. Доказом дії обставин непереборної сили є сертифікат, виданий 

Торговопромисловою палатою.  

 

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН 

9.1. Усі зміни до цього Договору вносяться в період його дії письмово (укладається 

додатковий договір, що стає невід'ємною частиною цього Договору і набирає чинності 

лише після його підписання уповноваженими особами Сторін).  

9.2. Договір не втрачає чинності у разі зміни реквізитів Сторін, їх установчих 

документів, а також зміни власника, організаційно-правової форми, адреси та телефонних 

номерів. Зазначені зміни вносяться шляхом обміну листами, підписаними 

уповноваженими особами обох Сторін та скріпленими печатками. Про зазначені зміни 

Сторони зобов'язані протягом 15 календарних днів повідомити одна одну.  

 

10. ПОРЯДОК РОЗВ'ЯЗАННЯ СПОРІВ 

10.1 У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються 

вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.  

10.2. Усі спори за цим Договором, які не врегульовані Сторонами самостійно, 

передаються на розгляд до суду.  

 

11. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ 

11.1. Договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими особами 

Сторін і діє до 31.12.2020 року. 

11.2. У разі невиконання Сторонами умов цього Договору в установлений термін 

він діє до повного виконання ними своїх зобов'язань, що не звільняє Сторони від 

відповідальності за невиконання взятих на себе зобов'язань за цим Договором.  

 

 

 

 

12. ІНШІ УМОВИ 

12.1. Відносини, що виникають під час укладення або в процесі виконання умов 

цього Договору і не врегульовані цим Договором, регулюються законодавством України.  

12.2. Цей Договір укладено у двох примірниках українською мовою по одному для 

кожної Сторони, причому обидва мають однакову юридичну силу.  



12.3. Виконавець гарантує Замовнику, що на дату підписання цього Договору має 

усі чинні права, необхідні для виконання його обов'язків (поставка (передача) ПЗ. 

технічна підтримка) за цим Договором, та не порушує будь-які права третіх осіб. У 

випадку, якщо Виконавець ввів Замовника в оману з приводу наявності в нього 

вищезазначених прав. Виконавець буде нести відповідальність згідно з умовами цього 

Договору та чинного законодавства України.  

12.4. Усі додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами: Специфікація 

(Додаток № 1).  

 

13. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, ПОШТОВІ, ПЛАТІЖНІ РЕКВІЗИТИ ТА 

ПІДПИСИ СТОРІН: 

 

Замовник: 

. 

 

Виконавець:  
 
 

ЗАМОВНИК 

 

 

_____________   

                                   м. п. 

ВИКОНАВЕЦЬ  

 

 

                     _____________  

м. п. 

 

  



Додаток № 1  

До Договору № 

поставки ліцензійного програмного 

забезпечення від «_____» _______ 2020 року 

 

 

 

СПЕЦИФІКАЦІЯ 

 

№ 

з/п 
Найменування  

Кількість, 

од. 

Вартість 

одиниці  

(без ПДВ), 

грн.  

Сума  

(без ПДВ),  

грн. 

1   0,00 0,00 

Разом без ПДВ: 0,00 

 
Сума прописом:  

грн. 00 коп. (без ПДВ) 

 

 
Замовник:  

 

 

 

 

Виконавець:  

 

 

 

 
 

 

ЗАМОВНИК 

 

 

 

_____________   

            м. п. 

ВИКОНАВЕЦЬ  

 

 

 

          _____________ 

м. п. 

ВИКОНАВЕЦЬ  

Директор 

          _____________ В.О.Ковалiшина 

  м. п. 

 


