ДОДАТКОВА УГОДА
до договору № _____ від ___________ 2021р.
м. Київ

"___" _________ 2021 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 3 (трьох) робочих днів з моменту передоплати Замовником Послуг за даною угодою
віртуальний виділений сервер (чи VPS/VDS) буде встановлений і налагоджений на майданчику,
забезпеченому постійним підключенням до локальної мережі Виконавця, і надісланий
адміністративний пароль до сервера на електронну адресу Замовника, вказану при замовленні Послуг.
2. Вартість Послуг визначається на підставі обраного Замовником Тарифного плану
" ____________________________________" і складає _____________ гривень ___ ПДВ.
3. Термін дії Послуги складає _________ місяців.
4. Виконавець встановлює на сервер операційну систему з числа наявних систем з вільною ліцензією.
5. 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.
- Підключення до віртуальної мережі (встановлення IP адреси, шлюзу за замовчуванням, маски
мережі, адреси сервера імен).
- Встановлення пароля 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).
6. За декілька днів до закінчення терміну дії Послуги Виконавець надсилає Замовникові за
реєстраційною електронною адресою повідомлення про необхідність оплати Послуг, що надаються, і
попередження про призупинення надання Послуг у разі несвоєчасної їх оплати. Після досягнення
Замовником нульового балансу особового рахунку, Виконавець припиняє обслуговування Замовника.
7. При цьому Виконавець може зберігати дані Замовника протягом ще декількох днів, але не
зобов'язаний цього робити.
8. Виконавець надає Замовникові акт приймання-передавання виконаних робіт в 2-х примірниках
шляхом поштового відправлення.
9. Замовник протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання акту приймання-передавання виконаних
робіт зобов'язаний направити Виконавцеві примірник підписаного акту або мотивовану відмову від
підписання акту.
10. У разі неповернення Замовником Акту приймання-передавання виконаних робіт Виконавцеві
протягом зазначеного терміну, Послуги, зазначені в такому акті, вважаються прийнятими Замовником,
а акт вважається рівнозначним акту, підписаному представниками обох сторін.
11. У разі мотивованої відмови від підписання акту, сторонами протягом 3-х робочих днів складається
двосторонній акт з переліком необхідних доопрацювань і термінів їх виконання.
12. В усьому іншому, що не передбачене цією додатковою угодою, Сторони керуються умовами
Договору № ____ від ___________ 2021 р.
13. Ця додаткова угода складена в 2 (двох) примірниках і є невід'ємною частиною Договору № ____
від ___________ 2021 р.

ВИКОНАВЕЦЬ
____________ ________________ ______________

ЗАМОВНИК
____________ ________________ ______________

