ДОДАТОК 4

ДОГОВІР №_____
м. Чернігів

«___» _________2019 року

Чернігівський національний технологічний університет (надалі – «Покупець») в особі ректора Шкарлета
Сергія
Миколайовича,
який
діє
на
підставі
Статуту,
з
однієї
сторони,
та
Товариство з обмеженою відповідальністю «Діавестенд комплексні рішення», що є платником податку на
прибуток на загальних підставах, (надалі – «Продавець»), в особі директора Балюк Олени Анатоліївни, що діє
на підставі Статуту, з іншої сторони, разом за текстом – Сторони, уклали цей Договір про наступне:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Продавець зобов’язується поставити та передати у власність Покупцю Машини для обробки даних
(Код ДК 021:2015 (СPV): 30210000-4 – Машини для обробки даних (апаратна частина)) (далі – Товар), а
Покупець зобов’язується прийняти та оплатити Товар в порядку та на умовах, що передбачені цим Договором.
1.2. Найменування, характеристики, кількість до цього Договору та вартість Товару визначається в Специфікації
Товару (Додаток № 1).
1.3. Товар передається Покупцю за адресою: 14035, Україна, Чернігівська область, м. Чернігів,
вул. Шевченка, 95.
1.4. Строк поставки Товару: з моменту укладення договору до 15.06.2019 року.
1.5. Обсяги закупівлі Товару можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.
II. ЯКІСТЬ ТОВАРУ
2.1. Продавець зобов'язаний поставити Покупцю Товар, якість якого відповідає чинному законодавству щодо
показників якості такого роду/виду товарів.
2.2. Продавець відповідає за належну якість Товару, а також у разі отримання запиту від Покупця, зобов'язаний
засвідчити його якість належними підтверджувальними документами.
2.3. Товар має бути новим, якісним. При виявленні неякісного Товару Продавець зобов’язаний за власний
рахунок замінити його на якісний протягом п’яти календарних днів з моменту отримання повідомлення від
Покупця.
2.4. Товар постачається Покупцю в упаковці, яка відповідає характеру Товару, забезпечує його цілісність та
збереження якості, в тому числі під час перевезення.
2.5. Тара та упаковка Товару повинні бути замарковані та пристосовані до розвантаження.
2.6. Продавець несе перед Покупцем відповідальність за псування Товару внаслідок неякісної чи неналежної
тари й пакування. Продавець гарантує, що Товар не має недоліків та дефектів, що пов’язані із якістю матеріалів,
з яких він (Товар) виготовляється та/або із технологією його (Товару) виробництва.
III. ВАРТІСТЬ ДОГОВОРУ
3.1. Вартість Договору визначається відповідно до Специфікації та становить 237 300 грн. 00 коп.
(двісті тридцять сім тисяч триста гривень) грн. 00 коп.), з ПДВ.
3.2. Вартість Товару включає витрати Продавця пов’язані з транспортуванням Товару до місця поставки Товару
та вантажно-розвантажувальними роботами.
3.3. Вартість Товару може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.
3.4.У разі невідповідності Товару умовам даного Договору, Покупець має право відмовитись від прийняття і
оплати такого Товару, а якщо Товар уже оплачений Покупцем – вимагати повернення сплаченої суми від
Продавця.
IV. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ
4.1. Розрахунки за цим Договором проводяться:
4.1.1. шляхом безготівкового перерахування коштів Покупцем з його поточного рахунку на поточний рахунок
Продавця, що визначений в розділі XIII цього Договору згідно наданого рахунку та видаткової накладної
протягом 10 (десяти) банківських днів з дня отримання товару.
4.1.2. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений товар здійснюється протягом
10 (десяти) банківських днів з дати отримання Покупцем фінансування на здійснення закупівлі на свій
розрахунковий рахунок.
4.2. Датою оплати вважається дата зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця.
4.3. Загальна Вартість Товару може бути зменшена за взаємною письмовою згодою Сторін.
V. ПОСТАВКА ТОВАРУ
5.1. Конкретна дата (час), обсяг та кратність поставки Товару, додатково узгоджується Продавцем з Покупцем
(згідно замовлення Покупця).
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5.2. Поставка Товару здійснюється Продавцем протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання замовлення від
Покупця.
5.3. Замовлення Покупцем може бути передано засобами електронної пошти, телефонного або факсимільного
зв’язку (згідно контактів визначений в розділі XIII цього Договору).
5.4. Транспортування Товару до Покупця здійснюється власними силами Продавця та за його (Продавця)
рахунок.
5.5. Моментом поставки Товару вважається дата підписання уповноваженими представниками Покупця та
Продавця видаткової накладної.
5.6. Отримання Товару здійснюється за довіреністю уповноваженим представником Покупця.
5.7. При передачі Товару Продавець надає уповноваженому представнику Покупця оригінал рахунку, а також
два примірники видаткових накладних. Один оформлений відповідним чином примірник видаткової накладної,
що засвідчує отримання Товару, відповідно до діючого законодавства України, уповноважений представник
Покупця зобов’язаний передати уповноваженому представнику Продавця.
5.8. У випадку виявлення невідповідності Товару по кількості та/або якості протягом 5 (п’яти) робочих днів з
дня здійснення поставки уповноважений представник Покупця повідомляє про це Продавця та надсилає йому
Акт про невідповідність Товару. Акт про невідповідність Товару Продавець зобов’язаний розглянути протягом 5
робочих днів з дня його отримання, та у разі відсутності зауважень підписати його (акт) та повернути один
примірник Покупцю.
5.9. В Акті про невідповідність Товару обов’язково зазначаються/додаються наступні реквізити/документи:
 реквізити супроводжуючих Товар документів та безпосередніх вантажних місць (коробка, мішок, пакунок,
тощо);
 фотографії з чітким зображенням пошкоджень та маркуванням упаковки Товару;
 прізвище, ім’я, посада, номер службового телефону та підпис уповноваженого представника Покупця;
 прізвище, ім’я, посада, номер службового телефону та підпис уповноваженої особи, Продавця, що здійснює
передачу Товару;
 місце та час приймання;
 опис, коментарі, зауваження або інші записи, що стосуються суті пошкоджень Товару.
5.10. Продавець повинен усунути всі недоліки зазначені в Акті про невідповідність Товару протягом 20
(двадцяти) календарних днів з дати отримання Акту про невідповідність Товару виключно за свій рахунок.
5.11. Право власності на Товар переходить від Продавця до Покупця з моменту підписання уповноваженими
представниками Покупця та Продавця видаткової накладної.
5.12. Ризик випадкового знищення та випадкового пошкодження (псування) Товару до моменту його передачі
Покупцеві, несе Продавець, Покупець – після приймання Товару. Перехід ризиків та права власності
відбувається в момент підписання уповноваженими представниками Покупця та Продавця видаткової накладної
на Товар.
5.13. Товар повинен бути упакований таким чином, щоб уникнути знищення, пошкодження або його псування
під час транспортування Товару і вантажно-розвантажувальних роботах.
VI. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
6.1. Покупець зобов’язаний:
6.1.1. Своєчасно сплатити Вартість Товару у порядку та на умовах цього Договору.
6.1.2. Приймати поставлений Товар згідно з видатковою накладною.
6.1.3. Повідомляти Продавця про виявлені недоліки Товару в день їх виявлення.
6.2. Покупець має право:
6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Продавцем, письмово повідомивши про
це його у строк не менше, ніж за 30 календарних днів до запланованої дати розірвання цього Договору.
6.2.2. Контролювати поставку Товару у письмово узгоджені з Продавцем строки.
6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі Товару та Вартість Товару залежно від реального фінансування видатків. У
такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору.
6.2.4. Вимагати відшкодування завданих Продавцем Покупцю збитків, зумовлених порушенням цього Договору
Продавцем.
6.3. Продавець зобов'язаний:
6.3.1. Забезпечити поставку Товару в узгоджені з Покупцем строки.
6.3.2. Забезпечити поставку Товару, якість якого відповідає умовам, установленим розділом II цього Договору.
6.3.3. У разі поставки Товару неналежної якості та/або кількості замінити даний Товар Товаром відповідної
якості та/або у відповідній кількості.
6.3.4. Не здійснювати будь-яких дій, які можуть призвести до порушень прав та законних інтересів Покупця.
6.4. Продавець має право:
6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримати Вартість Товару.
6.4.2. На дострокову поставку Товару за попереднім письмовим погодженням Покупця.
VІІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
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7.1. У разі затримки поставки товару або поставки не в повному обсязі, заявленому Покупцем, Продавець
сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми непоставленого товару за кожний день
затримки.
7.2. Покупець має право розірвати Договір достроково у разі порушення Продавцем договірних зобов'язань (у
разі поставки неякісної продукції, недотримання термінів постачання, ненадання сертифікатів якості продукції),
з обов'язковим попередженням за 10 календарних днів та проводить остаточні розрахунки за фактично наданий
товар протягом 10 (десяти) робочих днів з дня розірвання Договору.
7.3. За розірвання Продавцем Договору в односторонньому порядку без попередження другої сторони, останній
сплачує Покупцю штраф у розмірі 20% від суми договору незалежно від інших штрафів передбачених цим
договором.
7.4. У разі невиконання зобов'язань по Договору сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства
України та цього Договору, за винятком випадків, коли виконання таких стає неможливим в силу обставин
форс-мажору, зміни законодавства та ін.
VІІІ. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ 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 5 (п'яти) 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
компетентними органами, що уповноважені згідно із законодавством України посвідчувати обставини форсмажору відповідно до законодавства України в тому числі Торгово-промислової палати України.
8.4. У разі, коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше, ніж 180 календарних днів, кожна
із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.
ІX. ВИРІШЕННЯ 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 ДІЇ ДОГОВОРУ
10.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін та діє
до 31.12.2019 р.
10.2. У випадку невиконання будь-якою із Сторін своїх зобов’язань по даному Договору, строк дії Договору
продовжується до повного виконання Сторонами всіх своїх зобов’язань за цим Договором.
10.3. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.
XІ. ІНШІ УМОВИ
11.1. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори,
протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше
стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.
11.2. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та
зобов‘язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення
несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.
11.3. Істотні умови цього Договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання
зобов’язань Сторонами у повному обсязі, крім випадків:
11.3.1. Зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Споживача.
11.3.2. Зміни ціни за одиницю Продукції не більш як на 10 відсотків у разі коливання ціни такої Продукції на
ринку, за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі.
В цьому випадку зміна ціни за одиницю Продукції відбувається шляхом укладання додаткової угоди до
договору з урахуванням змінених його умов, здійснюється з ініціативи та силами Постачальника, при наданні
ним підтвердних документів, виданих уповноваженими на це органами.
У зазначеному випадку внесення змін до договору про закупівлю не має призвести до збільшення суми, яка
визначена в цьому договорі.
11.3.3. Покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми,
визначеної у договорі.
11.3.4. Продовження строку дії договору та виконання зобов'язань щодо поставки Продукції у разі виникнення
документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі
непереборної сили, затримки фінансування витрат Покупця, за умови, що такі зміни не призведуть до
збільшення суми, визначеної у договорі.
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11.3.5. Узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості Продукції).
11.3.6. Зміни цін у зв’язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок.
11.3.7. Зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін,
зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, регульованих цін (тарифів) і
нормативів.
Внесення таких змін до договору про закупівлю повинно бути обґрунтованим та документально підтвердженим.
11.4. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у
разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.
11.5. Жодна із Сторін не має права передавати свої права та обов’язки за цим Договором третій стороні без
письмової згоди іншої Сторони, крім обов’язку Продавця по передачі Товару Покупцю.
11.6. Сторони домовились, що Зміни, Додатки, Додаткові Угоди і Доповнення до Договору, підписані за
допомогою засобів факсимільного зв’язку, мають юридичну силу до їх підтвердження оригіналами.
11.7. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у
двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.
11.8. На момент укладення цього Договору Покупець має статус неприбуткової організації.
11.9. На момент укладення цього Договору Продавець є платником податку на прибуток на загальних підставах
згідно Податкового Кодексу України.
XІІ. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ
12.1. Невід'ємною частиною цього Договору є:
Додаток № 1 – Специфікація Товару.
XІII. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ПРОДАВЕЦЬ:

ПОКУПЕЦЬ:

Товариство з обмеженою відповідальністю
“Діавестенд комплексні рішення»

Чернігівський національний технологічний
університет

08130 Україна, Київська область,
с. Петропавлівська Борщагівка,
вул. Авіаторів, буд. 62
ел.адреса: sales@diawest.com
р/р 26005052640494
у АТ КБ "ПРИВАТБАНК" в м. Київ
МФО 320649
ЄДРПОУ 30256061, ІПН 302560610133
тел/факс: 044 251 11 11
Загальна система оподаткування.
Платник ПДВ.

14035, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95
р/р: 35222273006996
Банк :ДКСУ, м Київ
МФО: 820172
ЄДРПОУ: 05460798
Індивідуальний
податковий
номер:
054607925261
Св. 200151081
Статус платника податку: неприбуткова
організація

Директор ____________ О. А. Балюк

Ректор
______________________________ /С.М. Шкарлет/
м.п.

4 Директор

Балюк О.А.

Додаток № 1
До Договору №______
від «____» __________ 2019 року

СПЕЦИФІКАЦІЯ ТОВАРУ

№
з/п

Найменування Товару

Одиниці
виміру

Кількість

Ціна
одиниці
Товару в
грн.
(без ПДВ)

Ціна
одиниці
Товару в
грн.
(з ПДВ)

Сума в
грн.
(без ПДВ)

Машини для обробки даних (Код ДК 021:2015 (СPV): 30210000-4 – Машини для обробки даних (апаратна частина)):

1

2

Ноутбук Asus X507UA-EJ527
(90NB0HI1-M07580)

шт

1

11 000,00

Комп'ютер DiaWest (INTEL Core™
i5 8400 /s1151 /8GB 2400MHz /SSD
120Gb/HDD 1000 Gb/GTX1050
2048Mb/500W/клавіатура та
мишка/Монітор Dell SE2719H )

шт

10

18 675,00

13 200,00

22 410,00

11 000,00

186 750,00

Вартість Товару, грн., без урахування ПДВ

197 750,00

ПДВ, грн.

39 550,00

Вартість договору, грн., з урахуванням ПДВ

237 300,00

1. Продавець гарантує, що Товар є новим, не є предметом будь-якого обтяження чи обмеження, передбаченого
чинним в Україні законодавством, не перебуває під забороною відчуження, не підлягає праву вимоги третіх осіб.

ПРОДАВЕЦЬ:

ПОКУПЕЦЬ:

Товариство з обмеженою відповідальністю
“Діавестенд комплексні рішення»

Чернігівський національний технологічний
університет

08130 Україна, Київська область,
с. Петропавлівська Борщагівка,
вул. Авіаторів, буд. 62
ел.адреса: sales@diawest.com
р/р 26005052640494
у АТ КБ "ПРИВАТБАНК" в м. Київ
МФО 320649
ЄДРПОУ 30256061, ІПН 302560610133
тел/факс: 044 251 11 11
Загальна система оподаткування.
Платник ПДВ.

14035, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95
р/р: 35222273006996
Банк :ДКСУ, м Київ
МФО: 820172
ЄДРПОУ: 05460798
Індивідуальний
податковий
номер:
054607925261
Св. 200151081
Статус платника податку: неприбуткова
організація

Директор ____________ О. А. Балюк

Ректор ______________________ /С.М. Шкарлет/
м.п.

5 Директор

Балюк О.А.

