
ДОДАТКОВА УГОДА
до договору № _____ від ___________ 2022 р.

м. Київ "___" _________ 2022 р.

                                                                                                              , далі іменоване "Виконавець", в особі                   
                                              , що діє на підставі Статуту, і                                                                                                     ,
далі іменоване "Замовник", в особі                                                                         , що діє на підставі                         
                                              , з іншого боку, уклали цю угоду про нижченаведене:

1.  Протягом 5 (п'яти)  робочих днів з  моменту внесення передплати Замовником Послуг  за даною
угодою,  сервер  буде  встановлений  і  налаштований  на  майданчику,  що  забезпечений  постійним
підключенням до локальної мережі Виконавця, і буде надісланий адміністративний пароль до сервера
на електронну адресу Замовника, яка вказується при замовленні Послуг.
2. Вартість Послуг визначається на підставі обраного Замовником Тарифного плану
" ____________________________________" і складає _____________ гривень ___ ПДВ.
3. Термін дії Послуги складає _________ місяців.
4. Сервер підключається до комутатора Ethernet по кабелю типу "звита пара" категорії 5 (роз’єм RJ -
45). Сервер підключається на швидкості 100 Мбіт/сек в режимах "half-duplex" або "full-duplex", режим
підключення  визначається  Замовником,  вартість  Послуг  визначається  на  підставі  обраного
Замовником.
5. Коректна робота порту комутатора забезпечується при піковому завантаженні не більше 70% від
встановленої пропускної спроможності порту. За результатами підключення на порту комутатора, що
надається Замовникові, не повинно реєструватися помилок передачі даних. Високий рівень помилок
на порту комутатора (більше 10% помилок) є основою для призупинення надання послуги.
6. У разі виходу з ладу комплектуючих, що є частиною виділеного сервера, Виконавець зобов'язується
за свій рахунок протягом 3 робочих днів замінити всі частини, що вийшли з ладу, на аналогічні. За
відсутності  необхідних  запасних  частин  у  Виконавця,  можливе  тимчасове  використання  більш
містких/швидких  деталей.  Термін  виконання  зобов'язань  по  наданню  послуги  пропорційно
переноситься на термін ремонту виділеного сервера в разі, якщо з моменту виходу з ладу сервера до
закінчення ремонтних робіт минуло більше 12 годин.
7.  Виконавець  встановлює  на  сервер  операційну  систему  з  переліку  наявних  систем  з  вільною
ліцензією. Якщо Замовникові потрібна інша операційна система, то необхідну ліцензію і дистрибутив
операційної системи надає Замовник.
8. Встановлення і налаштування операційної системи включає наступні пункти:
- Розбиття жорсткого диска на розділи.
- Форматування розділів.
- Встановлення операційної системи в мінімальному об'ємі, достатньому для функціонування мережі і
засобів віддаленого управління сервером.
- Налаштування мережевої карти (встановлення IP адреси, шлюзу за замовчуванням, маски мережі,
адреси сервера імен).
- Встановлення паролю для адміністратора системи
- Налаштування засобів віддаленого управління сервером.  У операційній системі Windows в якості
такого використовується служба віддаленого терміналу, в інших системах, наприклад Linux, FreeBSD
тощо, використовується SSH (Secure Shell).
Сервер  збирається і  комплектується  Виконавцем,  усі  необумовлені  в  цьому додатку,  але  необхідні
складові частини сервера обираються їм на власний розсуд.
9.  За  декілька  днів  до  закінчення  терміну  дії  Послуги  Виконавець  надсилає  Замовникові  на
реєстраційну  електронну  адресу  повідомлення  про  необхідність  оплати  наданих  Послуг,  і
попередження про призупинення надання Послуг  у разі  несвоєчасної  їх  оплати.  Після досягнення
Замовником нульового балансу особового рахунку, Виконавець припиняє обслуговування Замовника.
10.  При  цьому  Виконавець  може  зберігати  дані  Замовника  протягом  ще  декількох  днів,  але  не
зобов'язаний цього робити.
11.  Виконавець  надає Замовникові  акт  приймання-передавання виконаних робіт  в 2-х екземплярах
шляхом поштового відправлення.
12.  Замовник  протягом  3  (трьох)  робочих  днів  з  дня  отримання  акту  приймання-передавання
виконаних робіт  зобов'язаний направити  Виконавцеві  екземпляр  підписаного  акту  або  мотивовану
відмову від підписання акту.
13.  У  разі  неповернення  Замовником  Акту  приймання-передавання  виконаних  робіт  Виконавцеві
протягом зазначеного терміну, Послуги, вказані в такому акті, вважаються прийнятими Замовником, а
акт вважається рівнозначним акту, підписаному представниками обох сторін.
14. У разі мотивованої відмови від підписання акту, сторонами протягом 3-х робочих днів складається
двосторонній акт з переліком необхідних доопрацювань і термінів їх виконання.
15.  В  усьому  іншому,  що  не  передбачене  цією  додатковою  угодою,  Сторони  керуються  умовами
Договору № ____ від ___________ 2022 р.



16. Ця додаткова угода складена в 2 (двох) примірниках і є невід'ємною частиною Договору № ____
від ___________ 2022 р.

ВИКОНАВЕЦЬ ЗАМОВНИК

   ____________  ________________  ______________   ____________  ________________  ______________  


