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Договір № 100473
про надання телекомунікаційних послуг споживачам,
які здійснюють їх закупівлю за державні кошти

м. Токмак

"ЗО" січня 2018 р.

Публічне акціонерне
товариство «Укртелеком» (далі - Виконавець), в особі
спеціаліст продажів та обслуговування сегмента малого та середноьго бізнесу
Євтушенко С П, який діє на підставі Довіреність № N92670 від 12.12.2017, з однієї
сторони, та ТОКМАЦЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ'Ї,
ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ (далі - Замовник), в особі Директор Мовчан Г. Ю., який діє на
підставі ПОЛОЖЕННЯ ,з іншої сторони, разом за текстом - Сторони, уклали цей
Договір про таке:
1. Предмет Договору
1.1. Виконавець зобов’язується у 2018 році надавати Замовнику послуги з
передавання даних і повідомлень (телекомунікаційні послуги), а також послуги,
пов’язані технологічно з телекомунікаційними послугами (далі - Послуги), що
визначаються у Замовленні Послуг та у відповідних Додатках до цього Договору, а
Замовник зобов’язується своєчасно оплачувати отримані Послуги відповідно до
вимог цього Договору і Умов та порядку надання телекомунікаційних послуг ПАТ
«Укртелеком» (далі - Умови Укртелекому, затверджені Виконавцем, та опубліковані
на офіційному веб-сайті ПАТ «Укртелеком» http://ukrtelecom.ua).
1.2. Перелік та опис замовлених Послуг, спеціальні умови організації, технічні
характеристики та порядок надання Послуг Виконавця визначаються в Замовленні
Послуг та в окремих Додатках до цього Договору, що підписуються Сторонами і є
невід'ємною частиною цього Договору.
1.3. Обсяги закупівлі Послуг можуть бути зменшені -залежно від реального
фінансування видатків.
:
2. Ціна Договору
2.1. Ціна цього Договору становить б'ООО/ ОО^рО.
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2.2. Ціну цього Договору може бути зменшено за взаємною згодою Сторін.
2.3. Зміна ціни Договору оформляється шляхом підписання відповідної Додаткової
угоди до Договору.
2.4. Для розрахунків за цим Договором застосовуються тарифи, що діяли на момент
надання Послуг.
2.5. Вартість кожного з видів замовлених Послуг зазначається у відповідних
Таблицях до Додатків до цього Договору.
3. Порядок здійснення оплати
3.1. Розрахунки проводяться шляхом здійснення оплати Замовником після
пред’явлення Виконавцем рахунка на оплату послуг (разом з рахунком надається акт
здавання-приймання наданих послуг) або рахунка-акта на оплату послуг (при цьому
рахунок-акт одночасно є актом здавання-приймання виконаних робіт (наданих
послуг) за кожний розрахунковий період.
3.2. Порядок оплати наданих телекомунікаційних Послуг
(попередньою оплатою (внесення авансу) або в кредит).

3.3. У грудні поточного року проводиться передплата за Послуги у сумі,
розраховується за показником споживання Послуг у листопаді поточного р>.
Рахунок на передплату телекомунікаційних Послуг Виконавець надає Замовнику ,
10 грудня поточного року та Замовник оплачує його до кінця поточного року.
3.4. Якщо розмір наданих Послуг у грудні виявився більше, ніж проведена авансове,
плата, оплата Послуг проводиться Замовником у порядку, визначеному Договором.
3.5. Якщо розмір наданих послуг у грудні виявився менше, ніж проведена авансова
оплата, Виконавець повертає Замовнику різницю передплачених коштів протягом
, при наявності його письмової заяви.
3.6. Система розрахунків, що застосовується Виконавцем:
(з надсиланням рахунків у паперовому вигляді/з надсиланням рахунків в електронному вигляді на електронну
поштову адресу зазначену в реквізитах /Замовник забирає рахунок самостійно).

3.7. У разі перевищення ціни Договору Замовник сплачує фактично отримані Послуги
згідно з діючими тарифами Виконавця.
3.8. Отримана від Замовника сума платежу зараховується Виконавцем згідно з
зазначеним кодом економічної класифікації видатків бюджету у заповненому
реквізиті "Призначення платежу" розрахункового документу. У разі неможливості
ідентифікувати код економічної класифікації видатків бюджету за реквізитом
"Призначення платежу", сума платежу зараховується згідно з чинним
законодавством та Умовами Укртелекому.
3.9. Виконавець здійснює реєстрацію податкової накладної з дотриманням норм
Податкового кодексу України, які діють на дату виникнення податкового
зобов’язання, а Замовник отримує зареєстровану податкову накладну шляхом
надсилання запиту до Єдиного реєстру податкових накладних.
У випадку порушення Виконавцем Порядку заповнення податкової накладної
Замовник має право повідомити Виконавця про суть порушення, а Виконавець
зобов’язаний виписати розрахунок коригування до податкової накладної відповідно
до п. 192.1 Податкового кодексу України. У разі якщо Сторонами погоджено
коригування обсягів або вартості наданих послуг, на підставі підписаного Сторонами
Акта про коригування Виконавець виписує розрахунок коригування до податкової
накладної та
1)
реєструє його в ЄРПН, якщо коригування призвело до збільшення суми
податкових зобов’язань;
2) надсилає його Замовнику, якщо коригування-лризвело до зменшення податкових
зобов’язань. У цьому випадку Замовник зобов'язаний зареєструвати розрахунок
коригування в ЄРПН.
Акт про коригування визнається Сторонами на дату реєстрації розрахунку
коригування в ЄРПН відповідною стороною -і з такої дати є підставою для
коригування розрахунків за договором.
Цей пункт Договору застосовується, якщо Замовник є платником ПДВ.
4. Надання Послуг (організаційні та технічні умови)
4.1. Виконавець організовує Замовнику лінію(ї) зв'язку для надання Послуг або у разі
відсутності технічної можливості пропонує Замовнику інші варіанти підключення.
4.2. Строк організації надання Послуг визначається Сторонами у додатках до цього
Договору.
4.3. Місця та параметри надання Послуг визначаються у відповідних Таблицях до
Додатків та Замовленні Послуг до цього Договору, які є невід’ємною частиною цього
Договору.
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. Замовлення нових Послуг за укладеним Додатком про надання окремих Послуг
J Договору здійснюється шляхом подання Замовлення на Послуги.
>.5. Датою початку надання замовлених Замовником послуг вважається дата, яка
визначена у відповідному акті та/або в наряді на підключення послуг.
5. Права та обов’язки Сторін
5.1. Права та обов’язки Замовника:
5.1.1. Зменшувати обсяг закупівлі Послуг та загальну вартість цього Договору
залежно від реального фінансування видатків.
5.1.2. Своєчасно та в повному обсязі оплачувати отримані Послуги.
5.2. Права та обов’язки Виконавця:
5.2.1. При зверненні Замовника щодо порушення порядку надання Послуг усувати
пошкодження в строки, визначені чинним законодавством України.
5.2.2.
Сторони за цим Договором мають права та несуть інші обов’язки,
передбачені чинним законодавством України, зокрема, Законом України «Про
телекомунікації», Правилами та Умовами Укртелекому.
6. Відповідальність Сторін
6.1. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов’язань за цим Договором
Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України та
Умов Укртелекому.
7. Строк дії Договору
7.1. Цей Договір укладається і підписується у двох автентичних примірниках, які
мають однакову юридичну силу, один примірник для Виконавця, другий - для
Замовника.
7.2. Цей Договір набирає чинності з 01.01.2018 і діє до 31.,12.2018
а в частині розрахунків - до повного їх виконання.
8. Інші умови
8.1. Кожна зі Сторін зобов'язана забезпечити конфіденційність отриманої при
виконанні Договору інформації і вжити всіх необхідних заходів щодо її
нерозголошення.
8.2. Усі документи, на підставі яких виконується Договір (Умови Укртелекому,
Додатки, Таблиці, додаткові угоди, акти, листи тощо) є його невід’ємною частиною.
8.3. Замовник погоджується з розміщенням інформації про його повне
найменування, адресу місця розташування (юридична адреса) та номер(и)
телефону(ів) у:
- базах даних інформаційно-довідкової служби_______ _______________ (так/ні);
- друкованих телефонних довідниках___________ 7ҐХЛ^__________ (так/ні);
- електронних версіях тедефонних довідників, у тому числі розміщення в мережі
Інтернет
/# Ж ^ Ц так/ні).
8.4. Зміни та доповнення до Договору можуть вноситися тільки Додатковими угодами
у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
8.5. Листування, пов’язане з виконанням, зміною або розірванням Договору,
здійснюється рекомендованими листами, телеграмами, кур’єрським зв’язком за
підписом повноважних осіб Сторін.
8.6. При виконанні Договору у випадках, не передбачених Договором та Умовами
Укртелекому, Сторони керуються законодавством, в тому числі Законом України
«Про телекомунікації» і Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг
в діючій на момент надання Послуг редакції.
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Інші відносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються Умовами
Укртелекому, з якими Замовник ознайомлений, погоджується та зобов’язується їх
виконувати в повному обсязі. Укладаючи цей Договір Замовник своїм підписом
підтверджує, що він ознайомлений з положеннями Закону України «Про
телекомунікації», Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 № 295 та
Умовами Укртелекому, що є складовою частиною цього Договору. Кожна зі Сторін
самостійно організовує ознайомлення з діючим законодавством України та Умовами
Укртелекому.
8.7. Сторони дійшли спільної згоди, що на підставі письмової заяви Замовника,
Виконавець припиняє надання Послуги/Послуг протягом тридцяти календарних днів
з дати отримання Укртелекомом такої заяви про припинення, якщо більший строк не
зазначений у заяві Замовника.
8.8. Відносини Сторін, крім цього Договору, регулюються Умовами Укртелекому, з
якими Замовник погоджується, укладаючи цей Договір.
8.9. Передбачені цим Договором права і обов'язки Виконавця виконуються:
- укладення Договорів та фінансове супроводження - ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ»,
ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ»;
- проведення організаційно-технічних заходів - структурними підрозділами
Виконавця, на території яких організоване підключення Послуг, адреси надання
Послуг зазначені в Замовленні Послуг.
8.10. До Договору додаються такі додатки, що є його невід’ємною частиною:
Додатки ______________________________________________________________.

