ДОГОВІР №_____
м. Радомишль

« 20» 03 2018 р.

Комунальний заклад « Радомишльська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ
ступенів» Житомирської обласної ради в особі в.о. директора Шутки Віктора Івановича, що
діє на підставі Статуту, в подальшому «Замовник», з однієї сторони, та постачальник ПП ТК
ДОМІНУС-ТРЕЙД, в особі Неділько Алла Броніславівна, що діє на підставі статуту, в
подальшому «Постачальник», з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цей Договір
постачання (далі - Договір), про таке:
1. Предмет договору
1.1. Виконавець зобов'язується поставити Товар згідно із специфікацією (Додаток № 1 до
цього Договору), а Замовник прийняти Товар і оплатити.
1.2. Найменування Товару: ДК 021:2015 – 15840000-8 Какао; шоколад та цукрові
кондитерські вироби (какао фасоване в асортименті, цукерки шоколадні)
1.3. Кількість Товару визначена у специфікації (Додаток № 1 до цього Договору).
1.4. Обсяги закупівлі можуть бути зменшені в залежності від реального фінансування та
фактичної потреби Замовника.
2. Якість товарів, робіт або послуг
2.1. Постачальник повинен передати (поставити) Замовнику товар (товари), виконати,
передбачені цим Договором роботи або надати Замовнику послугу (послуги), якість яких
відповідає чинним в Україні технічним умовам та стандартам, вимогам Цивільного кодексу
України, Господарського кодексу України, іншим вимогам чинного законодавства.
2.2. Товар пакується у тару, яка відповідає вимогам стандартів або технічних умов і забезпечує
його схоронність при перевезенні та зберіганні.
2.3. Про встановлення факту невідповідності поставленого Товару умовам Договору по
кількості або якості Замовник зобов’язаний повідомити про це Постачальника.
2.4. Постачальник зобов’язаний замінити Товар при невідповідності, на протязі 12 годин з
моменту виявлення невідповідної якості. Витрати, пов’язані із заміною Товару належної
якості несе Виконавець.
3. Ціна договору
3.1. Ціна Договору становить 59942,00
3.2. Ціна Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.
3.3. Ціна, що відпускається згідно даного Договору, встановлюється в національній валюті
України і включає в себе витрати на транспортування, зберігання, страхування, навантаження,
розвантажування, вартість тари, упаковки і маркування, оплату митних тарифів, податків
тощо.
3.4. Ціна за одиницю товару може бути змінена у разі коливання ціни такого товару на ринку
за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі. При
збільшені ціни Постачальник повинен в 10 денний термін письмово повідомити Покупця з
зазначенням причини її збільшення.
4. Порядок здійснення оплати
4.1. Розрахунки проводяться згідно рахунку та накладної, шляхом безготівкового
перерахування коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 7 банківських днів
з дня фактичного постачання товару на адресу Замовника.
4.2. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за надані послуги здійснюється
протягом 7 банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного фінансування
закупівлі на свій реєстраційний рахунок.
4.3. «Бюджетні зобов’язання» виникають за загальним фондом бюджету тільки в межах
бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами; за спеціальним фондом бюджету
включно в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету.
5. Поставка товарів
5.1. Строки поставки товару: з дати підписання Договору до 31 грудня 2018 року.
5.2. Продукція поставляється на склад Замовника за адресою:12201, Житомирська обл..,м.
Радомишль, вул. Шевченка, буд. 31.
5.3. Постачання товару відбувається згідно заявки Замовника.

5.4. Навантажувально-розвантажувальні роботи здійснюються Постачальником самостійно, за
свій рахунок.
5.5. Постачальник зобов’язується поставляти Замовнику Товар в асортименті, відповідно до
Специфікації (додаток 1 до договору) та накладної.
5.6. Постачальник зобов’язаний одночасно з Товаром передати Замовнику документи, що
стосуються Товару та підлягають переданню разом із Товаром відповідно до Договору, та
актів цивільного законодавства.
5.7. Право власності на Товар та ризик його пошкодження або витрати переходить до
Замовника з моменту прийняття Товару за видатковою накладною.
6. Права та обов’язки сторін
6.1. Замовник зобов'язаний:
6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлений товар.
6.1.2. Приймати поставлений товар.
6.2. Замовник має право:
6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Виконавцем,
повідомивши про це його у місячний строк.
6.2.2. Контролювати поставку товару у строки, встановлені цим Договором.
6.3. Постачальник зобов'язаний:
6.3.1. Забезпечити поставку товару у строки, встановлені цим Договором.
6.3.2. Забезпечити поставку товару, якість якого відповідає умовам, установленим розділом
2. «ЯКІСТЬ ТОВАРУ» цього Договору.
6.4. Постачальник має право:
6.4.1. В повному обсязі отримувати плату за поставлений товар.
6.4.2. На дострокову поставку товару за письмовим погодженням Замовника.
6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником, Постачальник має право достроково
розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у місячний строк.
7. 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. При порушенні Виконавцем умов зобов'язання щодо якості товару, він зобов'язаний
замінити неякісний товар протягом одного 8 год.
7.3. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не
врегульовані ним, регулюються нормами законодавства України.
8. 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, війна тощо).
8.2. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії обставин
непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів з моменту їх
виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.
9. Вирішення спорів
9.1. У разі 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.
10. Строк дії договору
10.1. Цей Договір набирає чинності з дати підписання і діє до 31 грудня 2018 року.
10.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування,
попередні угоди з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну
силу.
10.3. Цей Договір складений українською мовою, в двох примірниках, що мають однакову
юридичну силу.
11. Інші умови
11.1. Замовник є неприбутковою бюджетною організацією.
12. Додатки до договору

12.1. Невід'ємною частиною цього Договору є Додаток № 1 «Специфікація».
13. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН:
Замовник

Постачальник

КЗ «Радомишльська загальноосвітня
санаторна школа-інтенат І-ІІІ ступенів»
Житомирської обласної ради

ПП ТК Домінус-Трейд

12201, Житомирська область м.
Радомишль вул.. Шевченка,31

м. Житомир, вул Коперативна 6

код ЄДРПОУ 22067565

ЄДРПОУ/ДРФО 35795806
МФО 307770
р\р № 26004010009198

МФО 811039
р\р 35415001026189 УДКСУ в
Житомирській обл..
Тел\факс (04232) 4-21-51, 4-25-73

В.о.директора
м.п.

Тел +380962062348
Директор Неділько А.Б.

В.І. Шутка
м.п.

Додаток
До договору № _____

від «20» 032018 р.
СПЕЦИФІКАЦІЯ

№

Найменування товару

Один.
виміру

Кількість

Ціна за
одиницю
продукції
(грн.)з
ПДВ

Сума (грн.) з
ПДВ

1

Какао фасоване 0,08

кг

35

73,20

2562,00

2

Цукерка шоколадна

кг

760

67,50

51300

Загальна вартість без ПДВ
ПДВ
Загальна вартість з пдв

49951,67
9990,33
59942,00

Від Замовника:
КЗ «Радомишльська загальноосвітня
санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів»
Житомирської обласної ради

Від Виконавця:

12201, Житомирська область м.
Радомишль вул.. Шевченка,31

м. Житомир, вул Коперативна 6

код ЄДРПОУ 22067565

ЄДРПОУ/ДРФО 35795806
МФО 307770
р\р № 26004010009198

МФО 811039
р\р 35415001026189 УДКСУ в
Житомирській обл..
Тел\факс (04232) 4-21-51, 4-25-73

В.о. директора
м.п.

ПП ТК Домінус-Трейд

Тел +380962062348

В.І. Шутка
м.п.

