Додаток №4
до тендерної документації
ПРОЕКТ ДОГОВОРУ №
с.Чорнобаївка
«____»______________201__р.
Чорнобаївська санаторна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів Херсонської обласної ради (надалі іменується
"Покупець") що діє на ..ідставі статуту в особі Лисенко
Ірини Миколаївни, з однієї сторони, і

(надалі
іменується
"Постачальник")
в
особі_________________________________________ ,що
діє
на
підставі__________________ , з іншої сторони (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона")
уклали цей Договір про таке (надалі іменується "Договір")
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1.
Постачальник зобов'язується у 2019 році поставити «Покупцеві» товари, зазначені в специфікації до д
договору, а «Покупець» - прийняти і оплатити такі товари.
1.2. Найменування товару____________________________________________________________
Кількість товарів _____________________________
1.3. Обсяги закупівлі товарів можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.
2. ЯКІСТЬ ТОВАРІВ, РОБІТ ЧИ ПОСЛУГ
Постачальник повинен поставити Замовнику товари, якість яких відповідає стандартам та технічним вимогам згідно
законодавства України та умовам передбаченим цим договором.
3. СУМА ДОГОВОРУ
3.1. Сума цього Договору становить ___________ _______________________________________________________ ,
_______________________________________ (вказати цифрами та словами) у тому числі:______________ (ПДВ)
Ціна за одиницю товару зазначена у специфікації до Договору (додаток №1)
3.2. Сума цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.
4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ
4.1. Розрахунки за поставлений Товар здійснюються на умовах відстрочки платежу протягом ЗО банківських днів з дня
виставлення рахунку-фактури.
4.2. До рахунка додаються : видаткові накладні.
4.3. Усі розрахунки за договором проводяться у безготівковій формі.
5. ПОСТАВКА ТОВАРІВ
5.1. Термін поставки товарів: 3 дати підписання договору по 31.12.2019 р.
5.2. Місце поставки : 75024, Херсонська обл, Білозерський р-н, с.Чорнобаївка, вул. Соборна, 1
5.3. Постачальник здійснює поставку Товару згідно з заявкою Покупця.
Продукція постачається не рідше 1 разу на день в залежності від потреб замовника. В нагальних потребах учасник повинен
мати можливість поставити чи провести заміну продукції неналежної якості протягом 3-х годин з моменту отримання
замовлення.
5.4. Замовлення можуть надаватись Постачальникові письмово, по факсу, електронній пошті або в іншій формі, прийнятній
для Сторін. У будь-якому випадку прийняття Замовлення Постачальником повинно бути підтверджено (погоджено).
Постачальник зобов’язується дотримуватись відповідності позицій в накладній позиціям в замовленні.
5.5. Постачальник при поставці відповідної партії товару передає Покупцю наступну супровідну документацію:
- накладні, в яких повинно бути чітко зазначена кількість відвантаженого Товару, ціна за одиницю
Товару без ПДВ, вартість без ПДВ, сума ПДВ, загальна вартість. Постачальник несе відповідальність за арифметичні
помилки в накладних;
-товарно-транспортні накладні
5.6. У випадку, якщо повний пакет документів на поставлений, товар Постачальником не надано, Покупець має право в
односторонньому порядку відмовитися від прийняття такого Товару.
6. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН
6.1. Покупець зобов'язаний:
6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлені товари.
6.1.2. Приймати поставлені товари, при умові їх відповідності якості та кількості умовам постачання.
6.2. Покупець має право:
6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Постачальником, повідомивши про це протягом
трьох днів.
6.2.2. Контролювати поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;
6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі товарів та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування
видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;
6.2.4. Повернути рахунок Постачальнику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених у
цьому Договорі (відсутність печатки, підписів тощо);

6.3. Постачальник зобов'язаний:
6.3.1. Забезпечити поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;
6.3.2. Забезпечити поставку товарів, якість яких відповідає умовам, установленим цим Договором;
6.4. Постачальник має право:
6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлені товари;
6.4.2. У разі невиконання зобов'язань Замовником Учасник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши п
це Замовника не раніше як за 35 днів до моменту розірвання;
6.4.3. Постачальник відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" N 2297-VI від 01.06.2010 р. надає зго
Чорнобаївській санаторній загальноосвітній школі-інтернату І-ІІІ ступенів Херсонської обласної ради на збір та використай
інформації своїх персональних даних з метою забезпечення реалізації адміністративно-правових, податкових відносин
відносин у сфері бухгалтерського обліку та аудиту та забезпечення роботи бази персональних даних Чорнобаївськ<
санаторною загальноосвітнюю школою-інтернатом І-ІІІ ступенів Херсонської обласної ради. Персональні ці
Постачальника, що знаходяться у Чорнобаївській санаторній загальноосвітній школі-інтернаті І-ІІІ ступенів Херсонсы
обласної ради не можуть надаватися третім особам без його письмової згоди, крім випадків, прямо передбачен
законодавством.
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору Сторони несуть відповідальність, визначену ц:
Договором та (або) чинним в Україні законодавством.
7.2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначен
змістом цього Договору.
7.3. У разі затримки поставки Товару або поставки в неповному обсязі, або такого, що не відповідає якісним вимогам Покупі
Постачальник сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми непоставленого Товару за кожний де
затримки.
7.4. За порушення умов зобов'язання щодо якості товарів стягується штраф у розмірі двадцяти відсотків вартості неякісн
товарів
7.5. Сплата штрафу, пені не звільняє Постачальника від виконання прийнятих на себе зобов'язань по Договору поставки.
8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у р
виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (авар
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
пізніше ніж протягом 2 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, що видаються органа
державної влади.
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
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 моменту підписання і діє д о ______________________
10.2. Цей Договір укладений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у да
автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.
10.3 Дія договору про закупівлю може продовжуватись на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на почап
наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної у договорі, укладеному в попередньому році, які
видатки на цю мету затверджено в установленому порядку.
10.4. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час
цього Договору.
11. ІНШІ УМОВИ
11.1. Умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонам
повному обсязі, крім випадків:
1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;
2) зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку, за умови, :
зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі;
3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначено
договорі;
4) продовження строку дії договору та виконання зобов’язань щодо передання товару, виконання робіт, надання послуг у р
виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому чи
непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суі
визначеної в договорі;
5) узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);
6) зміни ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок;
7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу інозем:
валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуютьсі
договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;

8) дія договору про закупівлю може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початі
наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків сумй, визначеної в договорі, укладеному в попередньому році, яки
видатки на цю мету затверджено в установленому порядку.
11.2. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди і
цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.
11.3. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цьої
Договору, якщо інше не встановлено у самій додаткові угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.
11.4. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цьому Договорі реквізитів та зобов'язує™
своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язанг
із ним несприятливих наслідків.
11.5. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони
кожному окремому випадку рятовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.
12. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ
12.1. Невід'ємною частиною цього Договору є: специфікації та додатки які мають юридичну силу у разі, якщо воі
викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.
13. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Постачальник

Споживач

Адреса:______
Рахунок:_____
МФО:_______
Код ЄДРПОУ :
ІПН:_________
Свідоцтво:___
Телефон: ___
Факс:

Адреса:______
Рахунок:_____
МФО:_______
Код ЄДРПОУ:

/
М.П.

/

