ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ
на виготовлення та дизайн 3D-моделей
м. Київ
Суб`єкт підприємницької діяльності – фізична особа Скрипник Ігор Едуардович,
номер в ДРФО 3270121315, що діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію і
зареєстрований, як платник єдиного податку та перебуває на спрощеній системі
оподаткування, обліку та звітності, іменований надалі кожний окремо – «Виконавець
», з
однієї сторони,
та будь-яка фізична особа-підприємець чи фізична особа, або ж їх уповноважений
представник, яка приєднається до цього договору шляхом укладення договору приєднання, у
спосіб визначений таким договором приєднання, іменована надалі «Замовник», з іншої
сторони, надалі «Сторони», відповідно до вимог ст. 633 Цивільного кодексу України, уклали
даний договір, який в силу положень ст. 628 Цивільного кодексу України являється
змішаним договором, та містить елементи договору послуг та підряду, про наступне:
ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ
«Договір публічної оферти на виготовлення та дизайну 3D-моделей» – це договір,
відповідно до якого Виконавець бере на себе обов'язок здійснювати надання послуг щодо
виготовлення, моделювання, прототипування та дизайну 3D-моделей з пластику та/або
інших матеріалів кожному, хто до нього звернеться, при цьому умови цього договору
встановлюються однаковими для всіх Замовників. Виконавець не має права надавати
переваги одному споживачеві перед іншим щодо укладення цього договору, якщо інше не
встановлено законом.
«Договір приєднання до договору публічної оферти на виготовлення 3D-моделей
та дизайну» – це договір, умови якого встановлені Виконавцем у договорі публічної оферти
на виготовлення та дизайну 3D-моделей, який може бути укладений лише шляхом
приєднання Замовника до запропонованого договору публічної оферти виготовлення та
дизайну 3D-моделей в цілому, через оплату рахунку з надання таких послуг, який було
виставлено Виконавцем. Замовник не може запропонувати свої умови договору.
«Момент укладення договору приєднання» – це момент отримання письмового
підтвердження Замовником замовлення на виготовлення виробів із пластику або, в разі
відсутності такого підтвердження проведення Замовником оплати рахунку на виготовлення
та дизайну 3D-моделей з пластику та/або інших матеріалів, який було виставлено
Виконавцем та зарахування вказаних коштів на поточний рахунок Виконавця або внесення
вказаних коштів у касу Виконавця. Письмовим підтвердженням замовлення вважається
повідомлення, отримане від Замовника через формування такого на сайті www.fabricator.me
або іншим способом, і що містить явні наміри Замовника укласти з Виконавцем Договір
публічної оферти на виготовлення та дизайну 3D-моделей. Дії, що підтверджують
замовлення, означають, що Замовник приймає повністю і беззастережно всі умови Договору
та Правил користування 3D принтерами без будь-яких вилучень та / або обмежень.
«Виготовлення та дизайн 3D-моделей» - дії (операції) Виконавця з надання послуг
на виконання замовлення Замовника шляхом надання доступу Замовнику до приміщення з
3D-принтерами та іншим обладнанням, на умовах вказаних в даному Договорі або
здійснення Виконавцем робіт по виготовленню 3D моделей з пластику та/або інших
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матеріалів або надання послуг Виконавцем з моделювання, прототипування та дизайну
3D-моделей з пластику та/або інших матеріалів.
«Продукція» - вироби з пластику та/або інших матеріалів, об'ємні (3D) моделі,
надруковані на 3D-принтері;
«Користувач сайту» - користувач мережі Інтернет, зареєстрований на сайті
www.fabricator.me відповідно до правил реєстрації;
«
Персональний
(www.fabricator.me).

розділ»

-

індивідуальний

розділ

користувача

сайту

«Кошик товарів» - спеціальна сторінка персонального розділу користувача сайту на
якій знаходиться список моделей друкованої продукції та список 3D принтерів та іншого
обладнання Виконавця, до приміщення з яким надається доступ, та обраних Замовником і
доступних для замовлення (www.fabricator.me).
«
3D принтери та інше обладнання Виконавця» - це периферійні пристрої, що
використовують метод пошарового створення фізичного об'єкта по цифровій 3D-моделі, а
також інше обладнання, в тому числі все допоміжне обладнання, до приміщення з яким може
бути надано доступ на умовах даного Договору, і доступних для замовлення за такою
адресою на сайті (www.fabricator.me/).
«Каталог 3D-моделей та обладнання» - розділ сайту, в якому представлені зразки
3D-моделей, доступних для вибору Користувачем для подальшого замовлення
(www.fabricator.me) та список 3D принтерів та іншого обладнання Виконавця, до якого може
бути наданий доступ Замовнику (www.fabricator.me).
«Індивідуальне замовлення» електронної 3D-моделі Замовника.

друкована продукція, яка виготовляється з

«Картка товару (3D-моделі) і доступу до 3D принтерів та іншого обладнання» сторінка каталогу 3D моделей на якій розміщено опис, характеристики і ціна 3D-моделі,
конкретні послуги з доступу до кожної конкретної моделі 3D принтеру окремо або до
приміщення з 3D принтерами та іншим обладнанням Виконавця доступних для замовлення.
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Цей Договір не вимагає двостороннього підписання і є дійсним в електронному вигляді.
Сторони, укладенням цього договору, підтверджують своє бажання, волю та волевиявлення
до укладення даного Договору у електронному вигляді.
1.2. Цей договір стосується лише пропозицій по виготовленню та дизайну 3D моделей
Виконавцем, опублікованих на сайті www.fabricator.me у вигляді картки товару із
зазначенням характеристик товару і ціни, який можливо вибрати в кошик покупця і оплатити
виготовлення на сайті та/або виготовити самостійно з доступом до приміщень з 3D
принтерами і обладнанням. Замовником за цим договором може бути виключно повністю
дієздатна фізична особа, резидент України, користувач мережі Інтернет, зареєстрований на
сайті www.fabricator.me відповідно до правил сайту. Укладенням цього Договору, Замовник
підтверджує, що ознайомлений з вимогами даного пункту та повністю відповідає вимогам до
Замовника.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
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2.1. Виконавець надає послуги виготовлення та дизайну 3D-моделей на умовах визначених
даним Договором, а Замовник зобов'язується оплатити і прийняти виготовлену продукцію.
2.2. Конкретне найменування, характеристики, вимоги до якості і тираж виготовлення
продукції, вибираються Замовником зі списку можливих для конкретної моделі при
оформленні замовлення.
3.ЗАМОВЛЕННЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОДУКЦІЇ. ДОСТУП ДО ПРИМІЩЕННЯ З 3D
ПРИНТЕРАМИ ТА ОБЛАДНАННЯМ.ВАРТІСТЬ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ.
3.1. Замовлення виготовлення продукції та/або послуги з доступу до приміщення з 3D
принтерами та іншим обладнанням Виконавця здійснюється Замовником самостійно на сайті
www.fabricator.me шляхом вибору моделі з каталогу 3D-моделей або конкретної послуги з
доступу до приміщення з 3D принтерами та обладнанням - в кошик товарів і подальшого
оформлення замовлення в персональному розділі.
3.2. Виготовлення продукції з особистого файлу електронної 3D-моделі Замовника можливе
тільки після обробки індивідуального замовлення адміністратором сайту і появи відповідної
картки товару в кошику.
3.3. Ціни на виготовлення продукції або за доступ до приміщення з 3D принтерами та
обладнанням розміщені на сайті Виконавця в картці відповідного товару або послуги.
Замовник укладаючи цей Договір підтверджує що ознайомиться з ними самостійно. У картці
товару або послуги вказана вартість виготовлення моделі з характеристиками і якістю явно
зазначеними в картці. У разі внесення змін до характеристики моделі на вимогу Замовника
вартість Продукції може бути змінена. Послуги з доступу до приміщення з 3D принтерами та
іншим обладнанням вибираються Замовником та включаються до Кошику.
3.4. Вартість виготовлення Продукції за індивідуальним замовленням розраховується
адміністратором сайту на підставі даних, зазначених Замовником при оформленні
індивідуального замовлення.
3.5. Ціни, зазначені на сайті, є дійсними протягом двох банківських днів з моменту
оформлення замовлення в персональному розділі.
3.6. Якщо Замовник не оплатив оформлене замовлення з виготовлення Продукції та/або
доступу до приміщення з 3D принтерами та іншим обладнанням, протягом даного двох
денного строку, Виконавець має право в односторонньому порядку змінити ціни та/або
скасувати оформлене замовлення. Підписанням цього Договору Замовник підтверджує що
розуміє та схвалює дану умову.
3.7. У разі дотримання Замовником строків оплати продукції та/або доступу до приміщення з
3D принтерами, передбачених п. 3.5 цього Договору, вартість замовлення вважається
фіксованою і не підлягає зміні в односторонньому порядку, за винятком випадків, зазначених
у п.5.2 цього Договору.
3.8. Замовник оплачує виготовлення Продукції шляхом перерахування грошових коштів на
рахунок Виконавця авансовим платежем у розмірі 100% вартості оформленого замовлення.
Перерахування коштів здійснюється Замовником будь-яким зручним способом, що
надаються платіжною системою«iPay.ua»обраною при оформленні замовлення.
3.9. Отримавши доступ до приміщення з 3D принтерами та іншим обладнанням згідно умов
даного Договору, Замовник підтверджує, що він ознайомлений з правилами безпеки та
інструкціями/правилами поводження з 3D принтерами та іншим обладнанням Виконавця, та
гарантує, що обізнаний щодо таких інструкцій/правил, а також будь-яких наслідків, що
можуть статися у зв’язку із таким користуванням 3D принтерами та іншим обладнанням.
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4. ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ.
4.1. Виконавець виготовляє Продукцію в терміни і на умовах, погоджених Сторонами при
розміщенні замовлення.
4.2. Внесення змін до технічних параметрів і терміни виготовлення Продукції можливі за
ініціативою однієї зі сторін, але в будь-якому випадку з подальшим погодженням зі сторони
Виконавця. Всі зміни технiчних та інших умов виготовлення Продукції оформляються в
письмовій формі та підписуються повноважними представниками сторін. Письмова форма
вважається дотриманою, якщо сторони обмінялися повідомленнями по електронній пошті
info@fabricator.me.
4.3. Виконавець має право виготовляти і передавати Замовнику продукцію частинами тільки
з письмової згоди Замовника.
4.4. Виконавець повідомляє Замовника про виготовлення продукції і готовності до її передачі
одним із таких способів: по телефону, факсом, електронною поштою, шляхом відправки
електронного текстового повідомлення через мобільного оператора зв’язку. Спосіб
повідомлення узгоджується Сторонами при оформленні замовлення. Відправлення такого
повідомлення означає виготовлення такої продукції Виконавцем і готовність продукції до
відвантаження, а також необхідність для Замовника прийняти Продукцію.
4.5. День відправки повідомлення Замовника про готовність продукції вважається датою
фактичного виготовлення продукції і означає виконання Виконавцем своїх зобов'язань перед
Замовником щодо термінів виготовлення Продукції.
4.6. Замовник зобов'язується прийняти продукцію у Виконавця не пізніше п'яти календарних
днів з моменту отримання повідомлення про виготовлення продукції. Замовник здійснює
вивезення продукції з офісу Виконавця власними силами і за свій рахунок, якщо сторонами
не обумовлені інші умови доставки. Інше місце приймання-передачі продукції узгоджується
Сторонами додатково.
4.7. Замовник при оформленні замовлення має право замовити доставку Продукції силами
Виконавця. У цьому випадку доставка оплачується Замовником за тарифами Виконавця.
Тарифи та порядок доставки Продукції силами Виконавця вказані у відповідному розділі
сайту. Вважається, що Замовник, замовляючи послугу з доставки продукції, з зазначеними
умовами ознайомлений і згоден на їх застосування.
4.8. Приймання Продукції по кількості і якості проводиться в офісі Виконавця, або, в разі
доставки силами Виконавця - в офісі Замовника. У разі доставки Продукції поштовими
службами - в пункті отримання поштового відправлення. У разі виявлення недостачі сторони
складають акт про недостачу. Після підписання Замовником товаросупровідних документів,
акта виконаних робіт, Продукція вважається прийнятою за кількістю і якістю, а всі
зобов'язання Виконавця по виготовленню продукції виконаними належним чином.
4.9. Замовник набуває право власності на Продукцію і несе всі ризики, пов'язані з її
пошкодженням (знищенням, втратою товарного вигляду) в процесі використання,
вантажно-розвантажувальних робіт, зберігання і транспортування, з моменту приймання
Продукції і підписання відповідних товаросупровідних документів.
4.10. Виконавець приступає до робіт з виготовлення продукції після надходження авансового
платежу на його розрахунковий рахунок відповідно до п.3.8 цього Договору.
5. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН
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5.1. Виконавець зобов'язується:
●

Виготовити Продукцію самостійно, належної якості, відповідну характеристикам,
зазначеним в картці товару в момент оформлення замовлення Замовником в
узгоджений сторонами термін, а також передати Продукцію Замовнику в порядку і в
строки, встановлені цим Договором або надати доступ до приміщення з 3D
принтерами та іншим обладнанням Виконавця на умовах визначених даним
Договором;

●

На вимогу Замовника інформувати його про хід виготовлення Продукції, а також
негайно повідомити Замовника про всі обставини, які можуть призвести до
недотримання термінів виготовлення Продукції або про можливе порушення умов
цього Договору;

●

У разі відправки Продукції службами доставки забезпечити замовлення у перевізника
належної упаковки Продукції, яка забезпечує її збереження при транспортуванні і
зберіганні;

●

Забезпечити належне зберігання Продукції, до її приймання Замовником;

●

На вимогу Замовника, за додаткову плату виготовити макет-пробу Продукції;

5.2. Виконавець має право:
●

З письмової згоди Замовника виготовляти і передавати Замовнику Продукцію по
частинах;

●

На свій розсуд залучати третіх осіб для виготовлення Продукції і передавати їм
електронні файли, моделі, оригінал-макети Замовника (його частини); при цьому
відповідальність перед Замовником за неналежну якість Продукції, виготовленої
третіми особами, або інші порушення зобов'язань за цим Договором несуть дані
особи;

●

Вимагати додаткової оплати своїх послуг в разі зміни Замовником параметрів свого
замовлення, а також при необхідності вносити правки в електронну модель або
оригінал-макет;

●

Збільшити, повідомивши Замовника,
несвоєчасної її оплати Замовником;

●

У разі надходження від Замовника вимоги про зміну вже оформленого та / або
оплаченого замовлення та / або якісних параметрів Продукції, в односторонньому
порядку, вимагати від Замовника додаткової оплати своїх послуг зі зміни макета або
по виготовленню Продукції з іншими параметрами, ніж були спочатку вказані при
розміщенні замовлення;

●

Відмовити Замовнику в виготовленні Продукції або доступу до приміщення з 3D
принтерами та іншим обладнанням, якщо надані Замовником вихідні дані, електронні
моделі, оригінал-макети або інші матеріали порушують вимоги законодавства про
рекламу, права авторів та інших власників виняткових прав, носять порнографічний
або інший непристойний характер, пропагують ненависть і / або дискримінацію
людей за расовою, етнічною, статевою, релігійною, соціальною ознаками; пропагує
вживання наркотичних та інших засобів, що завдають шкоди здоров'ю; закликають до
жорстокого поводження з тваринами; порушують права національних та інших
меншин; містять заклики до насильницьких дій або іншим чином порушують чинне
законодавство України.

термін виготовлення Продукції в разі

5.3. Замовник зобов'язується:
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●

Вказувати достовірні відомості при реєстрації в якості користувача сайту і при
оформленні замовлень та підтвердити, що він є повністю дієздатною, фізичною
особою резидентом України;

●

Пройти відповідну підготовку по роботі на 3Dпринтерах та іншому обладнанні
Виконавця та вміти ними користуватися;

●

Замовник зобов’язується знати правила безпеки та будь-які інструкції/правила
поводження на 3D принтерах та іншому обладнанні Виконавця;

●

Оплатити Продукцію відповідно до умов Договору;

●

Дотримуватися вимоги законодавства України про авторські і суміжні права,
гарантувати Виконавцю свободу від будь-яких обтяжень на електронні моделі,
оригінал-макет (його частини), гарантувати дотримання прав третіх осіб, а в разі
наявності в оригінал-макеті зображення людей - надати Виконавцю документ про
згодою цих осіб на використання їх зображень;

●

Не розголошувати третім особам умови даного Договору та інформацію пов’язану
виконанням обов’язків по даному Договору;

●

Прийняти продукцію відповідно до умов Договору, підписати товаросупровідні
документи, прийняти у Виконавця оригінал-макети та інші належать Замовнику
матеріали;

●

У разі виявлення бракованої продукції (виникнення обґрунтованих претензій за
якістю до Виконавця), не пізніше трьох календарних днів з моменту приймання,
скласти письмову претензію і направити її на адресу Виконавця, а саму браковану
Продукцію - повернути своїми силами і за свій рахунок Виконавцю, протягом 5-ти
робочих днів.

5.4. Замовник має право:
●

Запросити у Виконавця консультацію і довідкову інформацію про особливості
виготовлення Продукції та рекомендованих параметрах замовлення для отримання
оптимального результату за якістю, вартості та термінами виготовлення Продукції;

●

Замовити за додаткову плату виготовлення макет-пробу продукції;

●

У процесі виконання Договору, вносити зміни в уже узгоджений оригінал-макет і /
або технічні параметри Продукції, за погодженням з Виконавцем. У цьому випадку
вважається, що Замовника було поінформовано про наслідки: можливі порушення
термінів, зміни вартості, можливих якісних змінах в готової продукції, можливі
помилки внаслідок призупинення і подальшого відновлення робіт по виготовленню
продукції;

●

Відмовитися від виготовлення Продукції, письмово повідомивши про це Виконавця
завчасно, тобто до початку виготовлення Продукції. Додатково, в цьому випадку
Замовник зобов'язаний відшкодувати Виконавцю збитки, пов'язані з відмовою від
виконання зобов'язань за Договором;

●

Замовник має право приймати продукцію частинами, за погодженням з Виконавцем, і
підписувати товаросупровідні документи на отриману частину продукції.
6. ЯКІСТЬ

6.1. В силу специфічних особливостей технологій 3D-друку, якісні характеристики Продукції
визначаються технічними характеристиками 3D-принтера і матеріалу друку. Виконавець
гарантує виготовлення продукції у відповідності з вказаними при оформленні замовлення
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характеристиками (дозвіл друку, щільність, якість матеріалу, та іншими параметрами
вказаними Замовником). До оформлення замовлення на виготовлення Продукції Замовник
самостійно знайомиться з особливостями технології 3D друку та технологіями виготовлення
продукції на іншому обладнанні Виконавця.
6.2 Колір та інші, якісні показники, виробу (Продукції) може незначно відрізнятися від
зразків, представлених на сайті. Відхилення геометричних розмірів виробів погоджене
Сторонами, як правило, становлять не більше 15 відсотків;
6.3. Замовник зобов'язується здійснити приймання продукції за якістю, відповідно до умов
Договору.
6.4. Претензії щодо якості товару приймаються протягом трьох календарних днів з моменту
отримання Продукції Замовником. Обов'язковими умовами для виконання даного
зобов'язання є: визнання Сторонами примірників продукції бракованими (відображається в
акті вибракування) і повернення Замовником бракованої продукції Виконавцю.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. Виконавець несе відповідальність згідно чинного законодавства за дотримання термінів
Виготовлення продукції і передачі її Замовникові.
7.2. Відповідальність Виконавця обмежується вартістю продукції неналежної якості, інші
збитки і упущена вигода Замовника відшкодуванню не підлягають. Максимальна
відповідальність Виконавця в будь-якому випадку не може перевищувати вартості продукції
неналежної якості, сплаченого Замовником.
7.4. Замовник несе повну відповідальність за зміст і оформлення Продукції, що
виготовляється на його замовлення, а також за її відповідність вимогам чинного
законодавства, в т.ч. про авторські та суміжні права, про охорону персональних даних та
дотриманні інших вимог, перерахованих в п. 5.3 цього Договору.
7.5. Готова продукція зберігається безкоштовно у Виконавця не більше 5-ти календарних
днів з моменту повідомлення Замовника про можливість її прийняття. У разі порушення
Замовником терміну приймання продукції, зазначеного в п. п. 4.6., 7.5. цього Договору, він
зобов'язаний оплатити її зберігання на складі Виконавця в розмірі 5% від вартості продукції
за кожний день прострочення.
8. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
8.1. Виконавець зобов'язується не розголошувати відомості про Замовника що стали йому
відомі в процесі виконання зобов'язань за цим Договором, якщо інше прямо не випливає зі
змісту і умов Договору.
8.2. Виконавець має право використовувати оригінал-макет Замовника в електронному
вигляді (у тому числі у форматі .stl), а також виготовлені Виконавцем одиничні екземпляри
друкованої продукції Замовника з метою демонстрації зразків виконаних Виконавцем робіт.
8.3. Замовник зобов'язується зберігати в таємниці відомості (крім тих, що знаходяться у
відкритому доступі) про ціни що надаються, знижки (в тому числі самому Замовнику),
технологічні процеси Виконавця. У разі розголошення даних відомостей він несе
відповідальність, передбачену чинним законодавством.
9. ІНШІ УМОВИ
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9.1. До положень даного Договору та відносин Сторін застосовуються чинне законодавство
України.
9.2. Замовник зобов'язується самостійно знайомитися з умовами Договору. Оплачуючи
оформлене належним чином замовлення, Замовник тим самим підтверджує, що він
ознайомився з умовами цього Договору, з правилами поводження та правилами безпеки
роботи на 3D принтерах та іншому обладнанні Виконавця, вони йому зрозумілі і він приймає
їх безумовно і в повному обсязі.
9.3. Укладенням цього Договору, сторони погодили, що у разі визнання недійсним та/або
нікчемним, окремої частини та/або пункту даного Договору, весь Договір не вважається
недійсним.
9.4. Підписуючи цей Договір, Замовник, згідно Закону України «Про захист персональних
даних», надає згоду на обробку його персональних даних, а саме: назви,
місцезнаходження/місця проживання, реєстраційних даних (коду ЄДРПОУ, номеру
державної реєстрації у єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців), інформації щодо системи оподаткування (індивідуального податкового
номеру, реєстраційного номеру облікової картки платника податків), банківських реквізитів,
електронних ідентифікаційних даних (IP-адреса, телефон, e-mail), прізвища, ім’я по батькові,
особистого підпису та інших даних, що дають змогу ідентифікувати особу, що діє в інтересах
та/або від імені однієї із Замовника, та інших даних, які передає Замовник Виконавцю з
метою забезпечення реалізації податкових відносин, господарських відносин, відносин у
сфері бухгалтерського обліку та аудиту, відносин у сфері економічних, фінансових послуг,
вивчення споживчого попиту та статистики, у маркетингових, інформаційних, рекламних,
комерційних або інших аналогічних цілях. Замовник повідомлений про те, що його
персональні дані внесені в базу персональних даних, а також повідомлений про свої права та
обов’язки згідно Закону України «Про захист персональних даних».
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