
Договір  

про надання послуг з обслуговування системи відеоспостереження 

 

місто _________                                                  “____” ___________ 202__ року 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «_____________», в особі директора 

_____________, який діє на підставі Статуту, в подальшому іменується «Замовник», з однієї 

сторони та Товариство з обмеженою відповідальністю «_____________», в особі директора 

_____________, який діє на підставі Статуту, в подальшому іменується «Виконавець», з 

другої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо – "Сторона"), 

уклали даний Договір про наступне: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

 

1.1. Виконавець надає послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування 

обладнання, техніки системи відеоспостереження інженерної споруди  

(далі – «Послуги») відповідно до додатку №1,№3 що є невід’ємною частиною цього 

Договору, а Замовник облямується сплати за наданні Послуги. 

 

2. УМОВИ ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ 

 

2.1. Послуги по встановленню обладнання за цим Договором здійснюються 

Виконавцем з власного матеріалу. 

2.2. Виконавець зобов’язується надати послуги належної якості та в повному 

об’ємі до ___ ______ 202___ року з моменту підписання Договору.  

2.3. Виконавець зобов’язується надати Замовникові готову до введення в 

експлуатацію систему відеоспостереження інженерної споруди на території приміщення 

Замовника за адресою ________________. В момент  підписання Сторонами  акту прийому-

передачі про надання послуг Замовник зобов’язується прийняти обладнання та оплатити 

послуги. 

2.4. У разі мотивованої відмови Замовника від підписання акту прийому-передачі 

про надання послуг Сторонами складається двосторонній дефектний акт з переліком 

виявлених недоліків та строків їх усунення. Недоліки, зазначенні у двосторонньому 

дефектному акті, усуваються Виконавцем за власний рахунок погоджений із Замовником 

термін. 

 

3. ЯКІСТЬ ПОСЛУГ 

 

3.1. Виконавець повинен надати Замовнику передбачені цим Договором Послуги, 

якість та обсяг яких відповідає умовам Договору та діючій нормативно-технічній 

документації. Послуги повинні надаватись відповідно до чинного законодавства України, а 

також згідно з нормативними документами. 

3.2. Після надання послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування 

обладнання, техніки системи відеоспостереження інженерної споруди, повинні бути 

встановлені наступні ресурсні показники, а саме - гарантійний строк служби – 12 місяців з 

дати підписання акту виконаних послуг. 

3.3. Виконавець гарантує, що якість встановленого обладнання відповідає 

нормативно-технічній документації, Державним стандартам України та мати діючий 

сертифікат відповідності Української системи продукції – Системи сертифікації Укр. 

СЕРПО та підтверджується сертифікатом, паспортом якості (якщо це передбачено по 

відношенню до обладнання, що передається за цим Договором). Технічні, якісні 

характеристики обладнання повинні відповідати встановленим/зареєстрованим діючим 



нормативним актам діючого законодавства (державним стандартам (технічним умовам), які 

передбачають застосування заходів із захисту довкілля. 
 

ПОВНИЙ ТЕКСТ ДОГОВОРУ БУДЕ ДОСТУПНИМ ТА БУДЕ ВІДПРАВЛЕНИЙ НА ВАШУ 

ЕЛЕКТРОННУ ПОШТУ. ТАКОЖ ВИ ЗМОЖЕТИ ЗАВАНТАЖИТИ ДОГОВІР В ОСОБИСТОМУ 

КАБІНЕТІ (КОРЗИНІ) ПОРТАЛУ 
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