ПРОЕКТ ДОГОВІР №
Купівлі - продажу
м. Хмільник

« __ » ________ 2019 року

Управління освіти Хмільницької міської ради в особі начальника управління
освіти Коведи Галини Іванівни, що діє на підставі Положення, надалі «Замовник», та
СПД ФОП Платунов П.Ю., що діє на підставі Свідоцтва Про Державну Реєстрацію,
надалі «Постачальник» з іншої сторони, разом - Сторони, уклали даний договір (далі –
Договір) про наступне.
1. Загальні положення
1.1.Предметом цього договору є постачання на користь «Замовника» товарів:
Музичні інструменти (Баян «Тула – 210 (БН-39)»)
Код ДК 021:2015 37310000-4 - Музичні інструменти
1.2.Сума договору становить _____ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ТОРГІВ______ з/без ПДВ.
1.3.Конкретне найменування, ціна за одиницю та кількість товарів вказується у
Специфікації (Додаток 1), яка є невід’ємною частиною Договору.
1.4.Місце поставки товарів:
1.5.Ідентифікатор закупівлі: Код ДК 021:2015 37310000-4 - Музичні інструменти
2. Оплата
2.1.Оплата поставленого «Постачальником» товару проводиться протягом 7
банківських днів з дня поставки при оформленні відповідних приймальних документів.
2.2. У випадку прострочення оплати поставленого товару «Замовник» зобов’язується
виплатити «Постачальнику» пеню в розмірі облікової
ставки НБУ від вартості
заборгованого товару.
2.3.«Замовником» проводиться оплата поставленого товару без урахування
транспортних витрат, витрат на страхування товару.
2.4.Форма оплати отриманого товару: шляхом перерахування 100% вартості партії
товару на розрахунковий рахунок «Постачальника» згідно накладної
протягом 7
банківських днів.
3. Умови передачі товару
3.1.Строк передачі товару становить до 08 листопада 2019 року.
3.2. Тара, маркування та якість товару повинні відповідати встановленим стандартам
/ДЕСТу/, відповідати чинним стандартам, технічним умовам та санітарним вимогам.
Товари повинні мати необхідні сертифікати, ліцензії, свідоцтва тощо. При поставці товару
копії сертифікатів завірені печаткою та підписом посадової особи надаються на кожну
партію товару. Товар невідповідної якості буде повернено «Постачальнику».
4. Права Сторін
4.1. Права «Замовника»:
4.1.1.«Замовник» має право відмовитись від поставленого товару, якщо його якість,
зовнішній вигляд та маркування не відповідають стандартам, встановленим на даний вид
товарів, про що складається відповідний акт.
4.1.2.«Замовник» проводить оплату отриманого товару після належного оформлення
відповідних документів на даний вид товарів.
4.1.3.При виявленні неналежної якості або недостачі товару, який надійшов,
«Замовник» зобов’язується повідомити про це «Постачальника», а «Постачальник» в свою
чергу повинен усунути недоліки в одноденний термін шляхом заміни недоброякісного
товару на якісний .
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4.2. Права «Постачальника»:
4.2.1. Своєчасно та в повному обсязі отримати плату за поставлений товар.
5. Обов’язки Сторін
5.1. Обов’язки «Замовника»:
5.1.1.«Замовник» зобов’язаний належним чином провести оплату поставлених
товарів в строк, встановлений згідно даного Договору.
5.1.2.«Замовник» зобов’язаний повідомити «Постачальника» про наявність товарів,
що не відповідають кількості та якості, встановленої на цей вид товару, про що скласти
відповідний акт.
5.2. Обов’язки «Постачальника»:
5.2.1.«Постачальник» гарантує якість товару, яка повинна відповідати рівню
стандартів, існуючих у країні.
5.2.2.«Постачальник» несе відповідальність за якість товару, що постачається.
5.2.3.Виявлені недоліки виправляються /відшкодовуються/ «Постачальником» за
власний рахунок.
5.2.4.«Постачальник» зобов’язаний поставляти товари у відповідній кількості та
якості.
5.2.6.«Постачальник» зобов’язаний поставити товар власним транспортом.
6.Форс –мажор
6.1. Сторони несуть відповідальність по даному Договору та згідно норм чинного
законодавства України.
6.2. Сторони Договору не несуть відповідальності за власними зобов’язаннями, якщо
їх невиконання стало неможливим внаслідок дії непереборних сил /стихійного лиха,
тощо/, визнаних державою як такі.
7. Термін дії Договору
7.1.Договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими
представниками та діє до 31.12.2019 р., але у будь-якому випадку до повного виконання
Сторонами своїх зобов’язань.
8. Додаткові умови
8.1.Всі зміни, доповнення, уточнення, а також розірвання договору дійсні у тому
випадку, якщо вони викладені у формі додаткових угод і підписанні уповноваженими
представниками Сторін.
8.2.Додаткові угоди, укладені у відповідності до даного Договору та чинного
законодавства України є невід’ємними частинами Договору.
8.3.Додаткові угоди, доповнення та зміни вважають дійсними та такими, що набрали
чинності у випадку їх обопільного підписання уповноваженими представниками Сторін
або у випадку подальшого їх визнання Сторонами.
8.4.Спори, які виникають по Договору, вирішуються Сторонами шляхом проведення
переговорів та прийняття відповідних рішень. При неможливості досягти згоди між
Сторонами Договору – спір вирішується у відповідності до чинного законодавства
України
9. Розірвання Договору
9.1.Договір може бути розірвано достроково у випадку систематичного (більше двох
разів) невиконання «Постачальником» умов Договору (поставка товару невідповідної
якості або без супровідних документів та документів про якість).
9.2.Про розірвання Договору сторони повинні повідомити не менше, як за п’ять днів
до розірвання.
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9.3.Договір укладено уповноваженими представниками Сторін у двох примірниках,
по одному кожній із Сторін. Кожен примірник має однакову юридичну силу та укладений
згідно вимог чинного законодавства України.
10. Юридичні адреси та банківські реквізити Сторін
Замовник:
Управління освіти
Хмільницької міської ради
22000, Вінницька обл.
м. Хмільник, вул. Шевченка, 3
ЄДРПОУ 04544464
факс (04338) 2-25-70
р/р 35417022034541
р/р 35415024034541
УДКСУ у м. Хмільнику
та Хмільницькому районі
Начальник управління освіти

Постачальник:
СПД ФОП Платунов Павло Юрійович
21009, м. Вінниця, вул. Фрунзе, буд.46,
кв.54
тел.380679894642
Код ЄДРПОУ 2598912356
р/р UA10 302689 00000 26004060935620 у
Вінницькій філії
КБ “ПРИВАТБАНК”
МФО 302689
ЗГОДЕН З УМОВАМИ ДОГОВОРУ

_________________ Г.І. Коведа

СПД ФОП Платунов Павло Юрійович
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Додаток 1
До договору №___
від « __ » _________ 2019 року
СПЕЦИФІКАЦІЯ
№
п/п

Найменування товару

Одиниця
виміру

Загальна
кількість

1

Баян «Тула – 210 (БН-39)» 55х100-II
3-х рядний, двухголосний, з готовим
акомпанементом

шт

1

Ціна за
одиницю
без ПДВ

35
690.00
грн.

Загальна
вартість
без ПДВ

35 690.00
грн.

ВСЬОГО БЕЗ ПДВ: 35 690.00

грн.
ПДВ:
ВСЬОГО: 35 690.00

грн.

ВСЬОГО:
Замовник:
Управління освіти
Хмільницької міської ради
22000, Вінницька обл.
м. Хмільник, вул. Шевченка, 3
ЄДРПОУ 04544464
факс (04338) 2-25-70
р/р 35417022034541
р/р 35415024034541
УДКСУ у м. Хмільнику
та Хмільницькому районі

Постачальник:
СПД ФОП Платунов Павло Юрійович
21009, м. Вінниця, вул. Фрунзе, буд.46,
кв.54
тел.380679894642
Код ЄДРПОУ 2598912356
р/р UA10 302689 00000 26004060935620 у
Вінницькій філії
КБ “ПРИВАТБАНК”
МФО 302689
ЗГОДЕН З УМОВАМИ ДОГОВОРУ

Начальник управління освіти
_________________ Г.І. Коведа

СПД ФОП Платунов Павло Юрійович
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