Договір про закупівлю товарів за державні кошти № /ФС/0
м. Дніпро

« <43 »

ЙГ

2017 р.

ПРОДАВЕЦЬ: ПП «Весна-Ділогія», що діє на підставі Статуту, в особі заст.директора
Сендецької Ольги Олександрівни з однієї сторони, та
ПОКУПЕЦЬ: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, в особі т.в.о. ректора
Фоменка Андрія Євгеновича, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, разом іменовані - Сторони, а
кожен окремо Сторона, уклали цей Договір про наступне:
1. Предмет договору
1.1. Продавець зобов’язується поставити та передати у власність Покупця Товар, а Покупець прийняти його
та оплатити на умовах цього Договору.
Найменування: ДК 021:2015 18810000-0 Взуття різне, крім спортивного та захисного (черевики з
високими берцями типу А)
1.2. Асортимент, кількість та ціна Товару зазначені в Специфікації, що додається до цього Договору та є
його невід’ємною частиною.
1.3. Обсяги закупівлі Товару можуть бути змінені залежно від реального фінансування видатків.
2. Якість товарів, робіт чи послуг
2.1. Продавець повинен поставити Покупцю Товар, якість якого засвідчується сертифікатами відповідності
(протоколами випробувань), виданими незалежними акредитованими лабораторіями (органом) з
підтвердження відповідності.
Керуючись ст. 15 ГКУ Сторони визнали обов’язковим дотримання ТОСТ 447 «Обувь из кож хромового
дубления для военнослужащих», ГОСТ 11373 «Обувь.» та ГОСТ 3927 «Колодки обувные.» при
виготовленні Т овару.
2.2. Якість Товару обов’язково підтверджується ТТН на перевезення та гарантійним листом Продавця про,
відповідність Товару ГОСТ (ДСТУ), вказаному у п. 2.1., які передаються Покупцеві при здійсненні
поставки Товару.
2.3. Залишок терміну зберігання поставленого товару на момент поставки повинен бути не менше 85% від
терміну зберігання, який встановлений виробником відповідного товару.
2.4. Якщо протягом терміну придатності буде виявлено, що якість Товару не відповідає умовам Договору,
Постачальник власними силами та за власний рахунок зобов’язується замінити неякісний Товар протягом З
(трьох) календарних днів з моменту повідомлення Покупцем про такий факт.
3. Ціна договору
3.1. Загальна вартість цього Договору становить 416 500,00 грн. (чотириста шістнадцять тисяч п'ятсот
гривень) в т.ч. ПДВ.
3.2. Загальна вартість цього Договору може бути змінена, залежно від реального фінансування видатків, за
взаємною згодою Сторін.
3.3. Ціна за одиницю товару може змінюватися не більше як на 10% у разі коливання такої ціни на ринку за
умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної у п.3.1. даного Договору в порядку,
передбаченому чинним законодавством України.
4. Порядок здійснення оплати
4.1. Розрахунки проводяться на підставі наданого Продавцем рахунку та накладної протягом 14
(чотирнадцяти) банківських днів з дня отримання Покупцем Товару в порядку, передбаченому
законодавством для бюджетних організацій.
4.2. Оплата Товару провадиться в національній валюті - гривні, за Договірною ціною (визначено у
Специфікації) шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Продавця.
4.3. Вартість тари, упаковки, маркування за цим Договором включається в загальну ціну Товару.
5. Поставка Товарів
5.1. Постачання Товару здійснюється на адресу Покупця, зазначену в. 5.3. за рахунок та силами
(транспортом) Продавця в строк, обумовлений між сторонами не пізніше, ніж за 3 дні до здійснення
поставки.
5.2. Днем поставки Товару вважається дата одержання Товару на складі Покупця в пункті постачання (дата
оформлення рахунку та штемпеля Покупця в Товарній накладній).
5.3. Пункт постачання Товару за цим Договором: м. Дніпро, пр. Гагаріна, 26. Право власності на Товар
переходить до Покупця з моменту приймання Товару та оформлення накладної.

5.4. Товар постачається в мішках по 5 комплектів одного розміру та росту. Упаковка повинна
забезпечувати збереження Товару під час транспортування до місця призначення та розвантаження
транспортного засобу.
5.5. Вартість відвантаження Товару включається у загальну ціну Товару передбачену Договором.
5.6. Разом з Товаром Продавець повинен передати Покупцеві рахунок, накладну, сертифікат відповідності,
гарантійний лист, інші дозвільні документи.
6. Права та обов'язки сторін
6.1. Покупець зобов'язаний:
6.1.1. Приймати поставлений Товар за якістю та кількістю в порядку і терміни, встановлені чинним
законодавством, оформити при цьому акт приймання, крім випадків коли він має право вимагати заміни
Товару.
6.1.2. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлені Товари.
6.2. Покупець має право:
6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Продавцем, повідомивши про це
його у строк 10 робочих днів.
6.2.2. Зменшити обсяг закупівлі Товару та загальну вартість цього Договору залежно від реального
фінансування видатків.
6.2.3. Вимагати від Продавця підтверджуючих якість Товару документів в разі виникнення в нього
обґрунтованих сумнівів щодо якості чи походження отриманого Товару.
6.2.4. У випадку отримання Товару неналежної якості або комплектності, всупереч п.1.2. та п.2 даного
Договору, скласти Акт про неналежну якість(кількість) поставленого Товару та протягом 2 (двох) місяців
звернутися до Продавця з вимогою про відшкодування завданих збитків відповідно до умов даногЬ
Договору та вимог чинного законодавства.
6.2.5. Перевіряти під час прийняття Товару порядок додержання Продавцем вимог щодо тари (упаковки)
Товару, що поставляється.
6.3. Продавець зобов'язаний:
6.3.1. Забезпечити поставку Товарів у строки, встановлені цим Договором.
6.3.2. Забезпечити поставку Товарів відповідно до розділу 2 цього Договору.
6.3.3. В разі виявлення Товару неналежної якості власними силами та за власний рахунок замінити його
протягом 5-ти робочих діб на відповідну кількість Товару належної якості, або за домовленістю сторін
замінити його на інший Товар аналогічної якості. Вказані зміни мають бути оформлені шляхом укладення
додаткової угоди.
6.4. Продавець має право:
6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлені Товари.
6.4.2. На дострокову поставку за письмовим погодженням Покупця.
6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Покупцем Продавець має право достроково розірвати цей Договір,
повідомивши про це Замовника у строк 10 робочих днів.
7. Відповідальність сторін
7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть
відповідальність, передбачену законодавством та цим Договором.
7.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань з поставки Товарів Продавець сплачує
Покупцеві пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на час виконання зобов’язань, від
вартості непоставленого Товару за кожний день прострочення поставки.
7.3. За порушення Продавцем умов зобов’язання щодо якості Товару, з нього стягується штраф у розмірі
20% вартості неякісного Товару. Крім того, Покупець має право стягнути з Продавця штраф у розмірі 50%
від вартості неякісних Товарів, якщо Продавець недопоставить необхідну для зміни кількість Товару
протягом строку, вказаного у п.6.3.3. даного Договору.
7.4. В разі порушення умов щодо поставки Товару в належній тарі (упаковці), як це передбачено п,5.4.
даного Договору, Продавець сплачує Покупцеві штраф у розмірі 5 (п’яти) відсотків вартості таких Товарів.
7.5. В разі порушення умов та строків оплати, передбачених п.4 даного Договору з вини Покупця, він
сплачує Продавцю пеню у розмірі 0,04% суми простроченого платежу за кожний день прострочки.
7.6. Сплата штрафних санкцій не звільняє боржника від виконання зобов’язань в натурі.
7.7. Покупець не несе відповідальності за затримку у проведенні розрахунків, пов’язану із станом
обмеженого здійснення виплат органами Держказначейства.
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, епізоотія, війна тощо).

)ШК

і ..
8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної
сили, повинна не пізніше ніж протягом трьох робочих 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
Торгово-промисловою палатою.
8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж ЗО днів, кожна із Сторін в
установленому порядку має право розірвати цей Договір.
9. 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 в порядку,
передбаченому чинним законодавством.
10. Строк дії договору
10.1. Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами і діє до 01.07.2017 р., але в будь-якому
випадку до повного виконання Сторонами всіх фінансових зобов’язань по Договору.
10.2. Відповідно до ч.І ст. 23 Бюджетного Кодексу, договір вважається укладеним при наявності
відповідного бюджетного призначення. Виникнення договірних зобов’язань залежить від реального
фінансування Замовника.
11.1. Сторони уклали даний Договір при повному розумінні Сторонами власних дій та наслідків такого
правочину, при повному розумінні Сторонами умов Договору та термінології. Договір складено
українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для
кожної із Сторін.
11.2. Виконані у письмовій формі і підписані Сторонами зміни і додатки до Договору є дійсними і
складають його невід’ємну частину.
11.3. Внесення змін та доповнень до Договору здійснюється шляхом укладення додаткових угод. Порядок
внесення змін до умов договору регламентується ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі».
11.4 Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням умов Договору і не врегульовані ним,
регламентуються нормами чинного законодавства.
11.5. Сторони, підписуючи цей Договір, надають згоду на обробку своїх персональних даних та вважаються
належним чином повідомленими про включення відомостей про них в персональні бази даних іншої
Сторони. Правовідносини, що виникають у під час обробки персональних даних, регулюються Законом
України «Про захист персональних даних» N 2297-УІ від 01.06.10.
11.6. Керуючись ч.2 ст.207 Цивільного кодексу України Сторони дійшли згоди щодо обов'язковості
скріплення даного договору печаткою (за наявності).

Місцезнаходження та банківські реквізити
Покупець
Дніпропетровський державний університет
внутрішніх справ
код ЄДРПОУ - 08571446
49005 м. Дніпро, просп. Гагаріна, 26
р/р 35211024017468 та 35226224017468
в ДКСУ МФО 820172 м. Київ
0562) 31-72-88 (бухгалтерія)
факс (056) 370-98-00

Продавець
ПП «Весна-Ділогія»
Код ЄДРПОУ23937436
49000 м. Дніпро, вул.К.Ярослава
Мудрого 68
р/р 26009112441001 КБ Приватбанк
МФО 305299
0562 341608
0662380535
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Додаток № 1
до договору про закупівлю
товарів за державні кошти
№ Л/&//-7 від оІЗ Р6 2017 р.
Специфікація
до договору про закупівлю товарів за державні кошти № Ш /іЗ від <33 03.
Найменування товару

Одини
ця
виміру

Кільк.

Черевики з високими берцями
типу А
РАЗОМ:

пари

425

Ціна за одиницю виміру товару в
грн. (з тарою, витратами на
завантаження продукції в місцях
навантаження, транспортними та
іншими витратами
без ПДВ
ПДВ
з ПДВ
816,66

163,34

980-00

416 500,00
416 500,00

Разом: 416 500,00 грн. (чотириста шістнадцять тисяч п’ятсот гривень) в т.ч. ПДВ.

Покупець

Загальна
вартість
(грн.) 3
ПДВ

Продавець

Дніпропетровський державний університет
внутрішніх справ
Т.в.о.
Сендецька

