ДОГОВІР ПОСТАЧАННЯ № 3
м. Рава-Руська

?
«2 /»

*<~(2017р.

Спеціалізована школа- інтернат І-ІІІ ступенів м.Рава-Руська Жовківської районної ради Львівської
області.в особі директора Солтиса Андрія Ярославовича, що діє на підставі Статуту, назване в
подальшому “Зам овник”, з однієї сторони Фізична особа-підприємеиь Домінік Мирослава Миколаївна ,в
особі Домінік Мирослави Миколаївни, діючого на підставі Свідоитва про державну реєстраиію. з однієї
сторони, та, найменоване в подальшому “ Постачальник” , з іншої сторони, що разом надалі іменуються
“Сторонами”, а кожна окремо “Сторона” уклали цей Договір про наступне
І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Постачальник зобов'язується у 2017 році поставити Замовникові КласисЬікатор03413000-8 - Паливна
деревина (дрова) - КЕКВ-2275 далі - «Т овар»,, а Замовник - прийняти і оплатити товар .
1.2. Найменування (номенклатура, асортимент) товару Паливна деревина (дрова)
1.3. Обсяги закупівлі товару (робіт або послуг) можуть бути зменшені залежно від реального фінансування
видатків.
II. Я КІСТЬ ТОВАРІВ, РОБІТ ЧИ ПОСЛУГ
2.1. Постачальник гарантує якість та комплектність Товару згідно з технічними вимогами Замовника. На
поставлений Товар на вимогу Замовника, Постачальник надає копії якісних посвідчень виробника .
2.2.Постачальник зобов’язаний замінити неякісний Товар протягом 7 днів з дати отримання обґрунтованої
претензії від Замовника. В разі невиконання даного пункту Замовник вправі порушити питання про
розірвання Договору.
2.3.3аміна неякісного Товару виконується Постачальником безкоштовно відповідно до діючого
законодавства. Всі витрати, пов’язані із заміною Товару неналежної якості, несе Постачальник.
2.4.Якісні характеристики Товару повинні відповідати державним стандартам встановленим на даний вид
товару.
III. ЦІНА ДОГОВОРУ
3.1. Сума цього Договору становить 184 050,00 (<сто вісімдесят чотири т исячі п ’ятдесят гривень 00
копійок.)
3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена або збільшена за взаємною згодою Сторін.
IV. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ.
4.1.Замовник оплачує вартість фактично отриманого товару згідно з накладними, відповідно до умов даного
договору по мірі надходження відповідних коштів, протягом 20 календарних днів з дня поставки з урахуванням
вимог даного договору.
4.2. Датою оплати вважається дата зарахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника.
4.3. Підсумована вартість партій товару поставленого Замовником протягом строку дії цього договору не може
перевищувати загальної суми договору передбаченої у п. 3.1. даного договору, якщо інше не передбачено
додатковими угодами між Сторонами.
4.4. Всі розрахунки на підставі даного договору здійснюються у Національній валюті України.
V. ПОСТАВКА ТОВАРІВ (НАДАННЯ ПОСЛУГ АБО ВИКОНАННЯ РОБІТ)
5.1. Строк (термін) поставки (передачі) товарів (виконання робіт або надання послуг) визначається квітеньгрудень2017року.
5.2. Місце і терміни поставки (передачі) товару Замовнику —Спеціалізована школа- інтернат І-ІІІ
ступенів м.Рава-Руська Жовківської районної ради Львівської області
VI. ПРАВА ТА ОБО В'ЯЗКИ СТОРІН
6.1. Замовник зобов'язаний:
6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлені товар;
6.1.2. Приймати поставлений товар належної якості згідно представлених сертифікатів якості.
6.2. Замовник має право:
6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Постачальником, повідомивши про
це його у строк за 3 календарних дні до такого розірвання;
6.2.2. Контролювати поставку товару у строки, встановлені цим Договором;
6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі товару та загальну вартість цього Договору залежно від реального
фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;
6.2.4. Повернути накладні Учаснику без здійснення оплати в разі неналежного їх оформлення (відсутність
печатки, підписів тощо);
6.2.5.3амовникмає право відмовитися від отримання товару неналежної якості та вимагати від
Постачальника заміни неякісного товару.
6.3. Постачальник зобов'язаний:
6.3.1. Забезпечити поставку товару у строки, встановлені цим Договором;

6.3.2. Забезпечити поставку товару, якість яких відповідає умовам, установленим розділом II цього
Договору;
6.3.3. В разі підняття цін постачальник зобов’язаний повідомити про це замовника в 15-денний термін з
наявністю відповідних документів.
6.4. Постачальник має право:
6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлений товар .
6.4.2. На дострокову поставку товару (виконання робіт або надання послуг) за письмовим погодженням
Замовника;
6.4.3. У разі невиконання зобовязань Замовником Постачальник має право достроково розірвати цей
Договір, повідомивши про це Замовника у строк за 3 робочих дні до такого розірвання.
VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть
відповідальність, передбачену законами та цим Договором.
7.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при закупівлі товарів (робіт або послуг) за
бюджетні кошти Постачальник сплачує Замовнику штрафні санкції (неустойка, штраф, пеня) у розмірі 0,1%
неустойки (але не більше подвійної ставки НБУ, діючої на час поставки) від суми боргу за кожен день
невиконання або прострочення виконання зобов’язання , а у разі здійснення попередньої оплати
Постачальник, крім сплати зазначених штрафних санкцій, повертає Замовнику кошти з урахуванням індексу
інфляції.
7.3. Види порушень та санкції за них, установлені Договором:
7.3.1.Збитки, що заподіяні Стороною внаслідок невиконання або неналежною виконання договірних
зобов'язань підлягають стягненню з винної Сторони понад неустойку в повній сумі.
7.3.2. Постачальник несе повну матеріальну відповідальність перед Замовником за точність, об’єктивність та
обґрунтованість розрахунків, обсягів, розмір наведених цін зазначених у накладних інших фінансових
документах та інших додатках до цього договору, у цьому договорі, і в разі їх невідповідності негайно
відшкодовує всі надмірно чи помилково отримані грошові кошти.
VIII. ОБСТАВИНИ НЕП ЕРЕБО РН О Ї СИЛИ
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим
Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та
виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).
8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної
сили, повинна не пізніше ніж протягом 2-х календарних днів з моменту їх виникнення повідомити про це
іншу Сторону у письмовій формі.
8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються
Торгівельно-промисловою палатою України.
8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж на 60 календарних днів,
кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.
IX. ВИРІШ ЕННЯ СПОРІВ
9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом
взаємних переговорів та консультацій.
9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку
X. СТРОК Д ІЇ ДОГОВОРУ
10.1. Цей Договір набирає чинності з дня підписання і діє до 31.12.2017р.
10.2. Цей Договір укладається і підписується у 2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу
XI. ІНШ І УМОВИ
11.1. Платіжні зобов’язання виникають при наявності відповідного кошторисного призначення
(бюджетних асигнувань). Оплата за поставлений товар на підставі належно оформлених документів
проводиться протягом 20 календарних днів з дня надходження коштів на реєстраційний рахунок
Замовника.
Усі виправлення по тексту мають силу при взаємному посвідченні таких виправлень підписами
уповноважених представників та відтисками печаток Сторін.
11.2. Цей договір може бути змінено чи розірвано будь-якою із Сторін з письмовим оповіщенням іншої
Сторони за Зробочих дні до такого розірвання з викладенням причини та за умови згоди інших Сторін
цього договору. При цьому заява про зміну або розірвання договору повинна бути надіслана ініціатором
розірвання поштою з повідомленням про вручення або вручена під розпис іншім Сторонам даного
договору.
11.3. Замовник має право розірвати договір в термін визначений ним одноособово вразі порушення
Постачальником умов даного договору.
11.4. Право власності на товар та всі ризики переходять від Постачальника до Замовника в момент
передачі товару. Факт отримання товару підтверджується підписом особи, що здійснює приймання товару
Замовника (комірником Рава-Руської школи-інтернату) на товарно-транспортній (видатковій) накладній.
11.5.Доставка товару здійснюється автомобільним або іншим транспортом за рахунок Постачальника.
11.6. Всі витрати та ризики пов’язані зі здійсненням поставки товару Замовнику несе Постачальник.

11.7. Поставка вважається виконаною у фактичному обсязі (вазі, кількості) товару та на відповідну
суму, після належного оформлення
і затвердження уповноваженими особами Сторін товарнотранспортних (видаткових) накладних.
11.8.У разі зміни юридичної адреси, банківських реквізитів Сторін, Сторона юридична адреса, банківські
реквізити якої змінено повинна в 3-денний строк повідомити про це інших Сторін даного договору.
11.9. У випадку реорганізації будь-якої зі Сторін за даним договором, правонаступник такої Сторони
несе всі обов'язки та має всі права, які пов'язані та випливають з даного договору.
11.10. Постачальник гарантує, що є резидентом України, має всі необхідні дозволи, ліцензії,
сертифікати, статутні документи тощо, що відповідають вимогам чинного законодавства України і, як
наслідок, має належні повноваження на укладення даного договору для чого надає для ознайомлення всі
відповідні документи для приєднання до даного договору.
XII.

МІСЦЕЗНАХОДЖ ЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

12.1«Замовник»

12.2«Постачальник»

Спеціалізована школа-інтернат 1-ІII ступенів
м.Рава-РуськаЖовківської районної ради Львівської
області

Фізична

Адреса: 80316, Львівська обл.,
Жовківський р-н,
м. Рава-Руська, вул. Львівська,68.
Банк:ГУДКСУ у Львівській області.
Р/р:35417001023453
ЗКПО :22357335
МФО : 825014

•11.

Ч
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Домінік

Миколаївна

Адреса: 80326.Львівська обл.,
Жовківський р-н,
с. Монастирок, вул. Лесі Українки,42.
Банк\ Ощадбанк у м. Жовква
Р/р: 26008300113031

МФО: 325796
Домінік М.М.

Солтис А.Я.
(ПІБ)

Чдпис)

особа-піднриємеиь

т

(ПІБ)

л н н ^ ;,А;|§е

Мирослава

Додаток №1
до договору постачання
№ 3 ? від £1.01 /, 2017р.
СПЕЦИФ ІКАЦІЯ
№ з/п
1.

2.

Найменування товару
Паливна деревина (дрова)
Тверда порода
М’яка порода
РАЗОМ

од.вим.

кількість

Ціна

Сума

м3
м3

40
280

590,25
573,00

23 610,00
160 440,00
184 050,00

Замовник

Постачальник

Спеціалізована іикола-інтернат І-ІІІ ступенів
м.Рава-РуськаЖовківської районної пади Львівської
області

Фізична

Адреса: 80316, Львівська обл.,
Жовківський р-н,
м. Рава-Руська, вул. Львівська,68.
Банк:ГУДКСУ у Львівській області.
Р/р:35417001023453
ЗКПО :22357335
МФО : 825014
Солтис А.Я.
(ПІБ)

особа-підприємець

Домінік

Миколаївна

Адреса: 80326.Львівська обл.,
Жовківський р-н,
с. Монастирок, вул. Лесі Українки,42.
Банк. Ощадбанк у м. Жовква
Р/р: 26008300113031

МФО: 325796
Домінік М.М.
(ПІБ)

Мирослава

