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Договір поставки №
м. Могилів-Подільський

"

2017 року

Управління освіти Могилів-Подільської міської ради (далі - Покупець) в особі
начальника Коновалова Володимира Федоровича, який діє на підставі Положення, з однієї
сторони, та ПП «ТУР» (далі-Постачальник) в особі директор , який діє на підставі статуту
, з другої сторони, далі разом - Сторони, а кожен окремо - Сторона, уклали цей договір
поставки (далі - Договір) про наступне:
1. Предмет Договору
1.1.
Постачальник зобов'язується передати у встановлений строк товар, зазначений в
пункті 1.2 цього Договору, у власність Покупця, а Покупець зобов’язується прийняти і
оплатити такий товар.
1.2 . Найменування товару: ДК 021:2015-44190000-8-Конструкційні матеріали різні
(Євроруберойд). Найменування, кількість, ціна та вартість товару, який постачається,
визначено у Специфікації. (Додаток № 1 до Договору).
2. Ціна Договору та порядок розрахунків
2.1. Ціна цього Договору становить: 59999 грн. 99 коп. (пятьдесят девять тисяч двятсот
девяносто девять гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ -10000 грн. 00коп. (десять тисяч
гривень) 00 коп., з них:
2.2. Ціни на товар встановлюються з урахуванням ПДВ 20%.
2.3. Розрахунки за цим Договором здійснюються в національній валюті України, у
безготівковій формі, шляхом прямого перерахування грошових коштів на розрахунковий
рахунок Постачальника з відстрочкою платежу до 10 (десяти) календарних днів з дати
отримання товару.
2.4. Днем оплати вважається дата перерахування Покупцем коштів на розрахунковий
рахунок Постачальника.
2.5. Обсяг закупівлі Товару може бути зменшений залежно від реального фінансування
видатків Покупця на ці цілі.
2.6. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.
3. Передача Товару
3.1. Поставка товару здійснюється однією партією протягом десяти днів з дня
підписання Договору.
3.2. Постачання товару здійснюється за адресою: вул. Проспект Незалежності, 110/2, м.
Могилів-Подільський, Вінницької області.
3.3. Транспортні витрати, пов’язані з доставкою товару провадяться за рахунок
Постачальника.
3.4. Приймання-передача товару по кількості, найменуванню відбувається відповідно
до видаткової накладної на товар, яка підписується уповноваженими представниками
Покупця та Постачальника. При виявленні товару неналежної якості, Постачальник за свій
рахунок повинен замінити товар Покупцю на якісний в строк 3 (трьох) робочих денів з
моменту поставки товару. У разі відмови Постачальника від усунення виявлених недоліків
товару або його заміни на товар належної якості Покупець має право відмовитися від
прийняття Товару.
3.5.
Якість товару, що постачається повинна відповідати паспорту/сертифікату
якості/сертифікату відповідності якій надається разом із накладною та відповідає вимогам
Покупця.
3.6.
Покупець у разі виявлення недоліків чи дефектів поставленого Товарузадкістю
має право пред'явити вимоги, щодо усунення виявлених недоліків чи дефектів до
Постачальника цього товару за умови, що ці недоліки були виявлені в гарантійний стррк%а
товар.
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3.7. Зобов'язання Постачальника поставити товар (з переходом прав власності та всіх
ризиків до Покупця) вважаються виконаними з момент}' підписання уповноваженими
представниками Сторін відповідної видаткової накладної.
4. Права та обов’язки сторін
Постачальник зобов’язується:
4.1.1. Передати Покупцеві товар та всю необхідну технічну документацію на нього у
строки визначені цим Договором.
4.1.2. Скласти та підписати видаткову накладну на товар.
4.1.3. Поставити якісний товар відповідно до чинних в Україні технічних умов та
стандартів.
4.1.4. Усунути недоліки товару, виявлені Покупцем після його прийняття, протягом
трьох робочих днів з моменту отримання від Покупця відповідної вимоги або здійснити
заміну товару на товар належної якості в цей же строк.
4.1.5. Негайно інформувати Покупця про неможливість виконання повністю або
частково поставки партії товару.
4.2. Покупець зобов’язується:
4.2.1. Прийняти від Постачальника товар та підписати видаткову накладну при умові,
що товар є належної якості (комплектності).
4.2.2. Оплатити вартість товару в розмірі та в строки передбачені цим Договором.
4.3. Постачальник має право:
4.3.1. Вимагати від Покупця прийняття товару, що відповідає всім нормам,
стандартам, технічним умовам та правилам, встановленим чинним законодавством України
для товарів даного виду.
4.3.2. Вимагати від Покупця оплати за поставлену партію товару в строки передбачені
Договором.
4.4. Покупець має право:
4.4.1. Вимагати від Постачальника поставки якісного товару в кількості і строк
передбачені заявкою Покупця та цим Договором.
4.4.2. Відмовитися від прийняття товару та вимагати повернення сплачених коштів у
разі, якщо товар не відповідає державним стандартам, технічним вимогам та паспортам
якості заводу-виробника, а також іншій технічній документації, яка встановлює вимоги до
даного виду товару.
4.4.3. Вимагати від Постачальника усунення недоліків товару, які були виявлені після
його прийняття, або вимагати заміни товару на товар належної якості.
4.4.4. Вимагати від Постачальника виконання інших зобов’язань передбачених
чинним законодавством та цим Договором.
4.4.5. Зменшити обсяг закупівлі Товару та відповідно ціну цього Договору залежно
від реального фінансування видатків на ці цілі.
4.1 .

5.Комплектність Товару
5.1. Постачальник зобов’язаний передати Покупцю товар відповідної комплектності,
що визначається звичаями ділового обороту' або іншими вимогами, що звичайно ставляться.
5.2. У випадку поставки товару з порушеннями вимог щодо комплектності
Постачальник зобов’язаний протягом 3 (трьох) діб доукомплектувати товар. У разі
недоулсомплектованості товару, такий товар Покупцем не приймається.
5.3. У випадку порушення Постачальником умов п.5.1. цього Договору Покупець має
право вимагати від Постачальника заміни некомплектного товару на комплектний або/та
відмовитися від Договору і вимагати повернення сплаченої грошової суми.
6. Гарантшний строк
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6.1. Гарантійний строк на Товар, що постачається за цим Договором складає
дванадцять місяців.
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6.2. Початком перебігу гарантійного строку на одиницю Товару є дата отримання
Товару Покупцем.

6.3.
При виявленні дефектів товару протягом гарантійного строку, Покупець протягом
трьох діб зобов'язаний викликати представника Постач&тьника для встановлення причин
дефектів товару. Якщо при цьому буде встановлено, що дефекти Товару у період
гарантійного строку виникли не з вини Покупця, Постачаїьник зобов’язаний компенсувати
вартість дефектної кількості Товару протягом трьох діб або замінити такий Товар протягом
трьох діб з моменту підписання акту, яким зафіксовані дефекти Товару. У разі неявки
представника Постачальника для встановлення причин дефектів товару, Покупець складає
відповідний дефектний акт в присутності трьох уповноважених осіб зі сторони Покупця.
7. Упаковка
7.1. Постачальник повинен поставити Товар у тарі та (або) упакований звичайним для
нього способом в упаковку, а за їх відсутності - способом, який забезпечує схоронність
Товару цього роду за звичайних умов зберігання і транспортування.
7.2. Вартість упаковки Товару входить до вартості Товару та включена в ціну
Договору.
7.3. Постачальник відповідає за цілісність упаковки Товару до моменту переходу
права власності на Товар до Покупця.
8. Перехід ризиків на Товар
8.1. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження Товару переходить
до Покупця з моменту передання йому Товару та підписання уповноваженими
представниками Сторін видатково-прибуткової накладної.
9. Права третіх осіб на Товар
9.1. Постачальник повідомляє Покупця, що Товар, який є предметом цього Договору
являється власністю Постачальника.
9.2. Постачальник належним чином повідомив Покупця про те, що Товар, який є
предметом Договору не перебуває в заставі чи не є обтяженим іншими зобов'язаннями.
10. Якість Товару
10.1. Постачальник повинен передати (поставити) Покупцю Товар, якість якого
відповідає ТОСТ, ДСТУ, ТУ, та іншим діючим державним стандартам, які підтверджують
якість товару.
10.2. При поставці Товару обов’язково має надаватись документ підтверджуючий
якість Товару, а саме сертифікат якості/сертифікат відповідності/паспорт. Якщо Товар не
підлягає сертифікації, надається копія довідки про те, що дана продукція не підлягає
обов’язковій сертифікації в Україні.
10.3. Постачальник, зобов’язаний передати Покупцю Товар, який має відповідати
вимогам щодо його якості в момент його передання.
11. Відповідальність сторін
11.1. За несвоєчасну оплату Покупець сплачує Постачальнику пеню в розмірі 0,1% від
суми заборгованості за кожен день прострочення, але не більше облікової ставки НБУ, що
діяла у період, за який нараховується пеня від суми заборгованості.
11.2. За несвоєчасне виконання поставки Товару або поставки не в повному обсязі,
заявленому Покупцем, Постачальник сплачує Покупцеві пеню в розмірі 0,1% від суми
несвоєчасно поставленого Товару за кожний день прострочення, але не більше облікової
ставки НБУ, що діяла у період, за який нараховується пеня, від суми недопоставленого
Товару.
11.3. Покупець не несе відповідальності перед Постачальником за несвоєчасне
виконання грошових зобов’язань у разі затримки бюджетного фінансування -з місцевого
бюджету.
11.4. Бюджетні зобов’язання за Договором виникають у разі
відповідних бюджетних асигнувань.

11.5. Сплата штрафних санкцій не звільняє Постачальника від виконання прийнятих на
себе зобов’язань по Договору.
11.6. У випадку, якщо протягом строку дії Договору, Покупець замовить, кількість
Товару на суму меншу ніж визначено у п. 2.1. цього Договору, Постачальник не має право
вимагати від Покупця сплати будь-яких штрафних санкцій, у зв’язку із даною обставиною.
11.7. За невиконання забов’язань за цим Договором, Постачальник сплачує штраф на
користь Замовника у розмірі 20% від ціни Договору.
11.8. За поставку товару неналежної якості Постачальник сплачує штраф у розмірі 10%
від суми Договору.
11.9. У разі порушення строку заміни неякісного товару Постачальник сплачує
Покупцю штраф у розмірі 0,5% від ціни неякісного товару.
12. Обставини непереборної сили
12.1. Ніяка відповідальність не може бути наслідком невиконання або неналежного
виконання будь-якого із положень цього Договору, якщо це невиконання або неналежне
виконання є наслідком причин, шо знаходиться поза контролем виконавчої сторони, таких
як пожежні, стихійні лиха воєнні дії, торгове ембарго. При виникненні обставин
непереборної сили, які роблять неможливим повне або часткове виконання кожною із сторін
зобов'язань за цим Договором, виконання умов цього Договору відбувається відповідно до
часу. протягом якого будуть діяти такі обставини.
12.2. Якщо ці обставини будуть продовжуватися більше 10 днів, то кожна із сторін
вправі відмовитися від подальшого виконання обов’язків за цим Договором відносно
непоставленого Товару.
12.3. Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов’язань за цим
Договором, повинна негайно сповістити іншу Сторону про початок і припинення обставин
непереборної сили.
12.4. Наявність та строк дії обставин непереборної сили підтверджується довідкою
відповідного органу України уповноваженого надавати такі довідки.
13. Вирішення спорів
13.1.
Усі розбіжності та суперечки, що виникають з цього Договору, Сторони
розв'язуватимуть шляхом переговорів.
13.2. Спори між Сторонами, з яких не було досягнуто згоди, вирішуються
господарськими судами України відповідно до чинного законодавства України.
14. Строк дії Договору
14.1.
Договірвступає в силу з моменту підписання його Сторонами і діє до 31.12.2017
року, але в будь-якому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим
Договором.
14.2. Замовник має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір при
невиконанні Постачальником зобов’язань за цим Договором, повідомивши про це
Постачальника листом за 3 (три) календарних дня до моменту розірвання Договору.
15. Прикінцеві положення
15.1. Цей Договір може бути змінено та доповнено за згодою Сторін, а також в інших
випадках, передбачених чинним законодавством України.
15.2. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до Договору є його
невід’ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій
формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін, якщо інше не встановлено
цим Договором.
15.3. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування,
попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмрйгдомовленості
Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну сиду.
15.4. Усі додаткові угоди до Договору набувають чинності з Цбменлу їх підписання
уповноваженими представниками Сторін та діють протягом строку дцДьогй Договору, якщо
інше не встановлено у самій додатковій угоді.

15.5. Жодна із Сторін не має права передавати права та обов’язки за цим Договором
третій особі без отримання письмової згоди іншої Сторони.
15.6. Сторони домовились про те, що належним повідомленням іншої Сторони є
направлення письмового повідомлення факсимільним зв’язком або електронною поштою з
наступним обов’язковим надісланням оригіналу повідомлення поштовим зв’язком
(рекомендованим листом або цінним листом) або вручення повідомлення під розписку.
15.7.
Цей Договір викладений українською мовою в двох автентичних оригінальних
примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.
15.8. Підписанням даного Договору Сторони надають згоду одна одній на обробку
персональних даних, які надані представниками Сторін з метою виконання даного Договору,
а також згоду здійснювати обробку даних в межах Закону України «Про захист персональних
даних». Сторони повністю розуміють, що вся надана інформація є персональними даними,
тобто даними, що використовуються для ідентифікації Сторін та/або їх представників і
погоджуються з тим, що такі дані обробляються, зберігаються Сторонами для подальшого
використання відповідно до Господарського, Цивільного, Податкового кодексів України,
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» та для реалізації ділових
відносин між Сторонами.
Представники Сторін підписанням цього Договору підтверджують отримання
повідомлення одна від одної про включення інформації про себе до бази персональних даних
Сторін з метою здійснення господарської діяльності, підготовки та подання відповідно до
вимог законодавства податкової та іншої звітності, а також внутрішніх документів Сторін з
питань реалізації визначених законодавством прав та обов’язків у сфері господарських,
цивільних, адміністративно-правових, податкових відносин та відносин у сфері
бухгалтерського обліку, а також відомості про права, визначені Законом України «Про захист
персональних даних», і осіб, яким ці дані надаються для виконання зазначеної мети.
15.9. У всьому іншому, що не передбачено умовами цього Договору, регулюється
нормами чинного законодавства України.
15.10. Додатком до цього Договору та його невід’ємною частиною є Специфікація на
одному аркуші.
16. Місцезнаходження, реквізити та підписи Сторін
ПОКУПЕЦЬ:

ПРОДАВЕЦЬ:

Управління освіти Могилів-Подільської ПП «ТУР
міської ради
Юридична
адреса:
вул..Полтавська,25, Юридична адреса: м. Вінниця, вул.
м.Могилів-Подільський, Вінницька область, Миколи Ващука буд.20б, оф. 56
24000
Поштова адреса: 21000, м. Вінниця,
Поштова адреса: та сама
вул. Миколи Ващука буд.20б, оф. 56
Телефон: (04337) 6-71-42, 6-56-22,
Факс: (04337) 6-71-42
р/р 3 /ДУ -/Д о/? /Д Д Д Д У

в ГУДКсУ у Вінницький області
МФО 802015,
код ЄДРПОУ 02141578
Начальник
ЦД
Коновалов В. Ф.

Телефон:0674306594
Факс: 0432508554
п/р 26000055312155, Банк Вінницька
ФКБ«ПРИВАТБАНК»

МФО 302689
код ЄДРПОУ 13300442
Директор

Кушнерьов В.М.

Додаток № 1
доДоговору № /y /t'
від /Д . 0±_/2017р.
СПЕЦИФІКАЦІЯ
№
п/п

1.

Найменування Товару

Євроруберойд, товщина 3.5мм

Одиниця
виміру

Кількіст
ь

Ціна за
одиницю,
з ПДВ

Загальна
вартість,
грн. без
ПДВ

м2

2300

26.09

59999.99

ПДВ 20%: 10000.00
Всього з ПДВ 20%:59999.99

Щна Договору складає: 59999.99 (пятьдесят девять тисяч двятсот девяносто девять грн.99
коп.. в тому числі ПДВ 20% - 10000 гри.00 кой.

ПОКУПЕЦЬ:

ПРОДАВЕЦЬ:

Управління освіти Могилів-Подільської ПП «ТУР
міської ради
Юридична
адреса:
вул..Полтавська,25, Юридична адреса: м. Вінниця, вул.
м. Могилів-Подільський, Вінницька область, Миколи Ващука буд.20б, оф. 56
24000
Поштова адреса: 21000, м. Вінниця,
Поштова адреса: та сама
вул. Миколи Ващука буд.20б, оф. 56
Телефон: (04337) 6-71-42, 6-56-22,
Факс: (04337) 6-71-42
р/ р

J.W -fSW -ft'M W fS

в ГУДКсУ у Вінницький області
МФО802015,1
код ЄДРПОУ 02141578
Н ачал ьн и й
Коновалов В.Ф.

у;

ч.ч‘- *■«*

дд

//

Телефон:0674306594
Факс: 0432508554
п/р 26000055312155, Банк Вінницька
ФКБ«ПРИВАТБАНК»

МФО
код С^ВДЯГГЗЩ 4^2^
Директор

/

Vi Кущнерьов В.М.

