Додаток 4
до тендерної документації

*Проект договору заповнюється Учасником та додається в сканованому вигляді у складі тендерної пропозиції
(без зазначення суми договору).
*Ціна договору, який буде укладено з переможцем, повинна відповідати сумі аукціону, за якою Учасника визначено переможцем.

ДОГОВІР (проект) № _______ на закупівлю
«Туалетний папір, носові хустки, рушники для рук і серветки»
код 33760000-5 за ДК 021:2015 (туалетний папір)

м. Київ

«__» _______ 2018 р.

Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації (далі –
Покупець), в особі начальника управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної
адміністрації Іваніни Наталії Василівни, що діє на підставі положення про Управління освіти
Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, з однієї сторони, і ТОВ «СПЕКТР
СТАЙЛ» (далі – Постачальник), в особі директора Ружинської Оксани Петрівни, що діє на підставі
Статуту, з іншої сторони, разом – Сторони, уклали цей договір (далі – Договір) про таке:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Постачальник зобов’язується у 2018 році поставити Покупцеві товари, зазначенні у підпункті
1.2 цього Договору та специфікації до нього (додаток №1), а Покупець — прийняти і оплатити такі
товари.
1.2. Найменування (номенклатура, асортимент) товару «Туалетний папір, носові хустки, рушники
для рук і серветки» код 33760000-5 за ДК 021:2015 (туалетний папір).
Кількість товарів: 71470 шт. (Туалетний папір з втулкою (130 м.) – 20970 шт.; Туалетний папір без
втулки (65 м.) – 50500 шт.) визначається в специфікації (Додаток №1), що є невід’ємною частиною
Договору.
1.3. Обсяги закупівлі товарів можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.
2. ЯКІСТЬ ТОВАРІВ
2.1. Постачальник повинен передати (поставити) Покупцю товари, якість яких відповідає вимогам
державних стандартів або технічних умов, ергономічним нормам та вимогам, мати сертифікат
відповідності, а також нормативно-технічній документації, вимогам чинного законодавства
України про якість та безпеку.
2.2. Вимоги щодо якості продукції (послуг), товарів встановлюються згідно з вимогами відповідних
стандартів або технічних умов, в яких встановлені вимоги щодо якості на даний товар (продукцію)
(ГОСТ, ДСТУ), умовам Договору та підтверджуватися декларацією виробника, сертифікатом на
систему управління якістю, а також посвідченням про якість (сертифікатом відповідності)
виробника, що надається при передачі товару (продукції) іншими документами що засвідчують

якість товару .
2.3. Кожна партія товару має супроводжуватися документами, що підтверджують їх походження,
безпечність і якість, відповідність вимогам державних стандартів, санітарно гігієнічним вимогам.
3. ЦІНА ДОГОВОРУ
3.1. Ціна Договору становить 000 000,00 грн. (сума прописом грн. 00 коп.), у тому числі податок на
додану вартість 00 000,00 грн. (сума прописом грн. 00 коп.).
3.2. Ціна Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.
3.3. Постачальник не може змінювати ціну на товар, крім випадків коригування ціни договору
згідно чинного законодавства України.
4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ
4.1. Розрахунки проводяться шляхом оплати Покупцем поставленого у відповідності до умов
Договору товару, після пред'явлення Постачальником рахунка на оплату товару (далі - рахунок) та
видаткової накладної, підписаної уповноваженою особою закладу освіти та завіреної печаткою
закладу.
4.2. До рахунка додаються: видаткова накладна, інші документи, оформленні належним чином.
4.3. Покупець здійснює оплату за фактично поставлений товар в межах бюджетного фінансування
на 2017 рік з відстрочкою платежу 30 (тридцяти) банківських днів.
4.4. У разі затримки бюджетного фінансування видатків за цим Договором, розрахунок за
фактично надані (поставлені) товари здійснювати протягом 30 банківських днів з дати отримання
Замовником бюджетного фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.
5. ПОСТАВКА ТОВАРІВ
5.1. Термін поставки товарів: до 15 червня 2018 року.
5.2. Місце поставки товарів - за адресою Покупця: управління освіти Дніпровської районної в м.
Києві державної адміністрації (просп. Миру, 6-а, м. Київ).
5.3. Доставка товару, розвантажувальні роботи здійснюються силами та за рахунок Постачальника.
6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
6.1. Покупець зобов’язаний:
6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі (при наявності бюджетного фінансування) сплатити за
поставлений товар.
6.2. Покупець має право:
6.2.1. У разі невиконання зобов’язань Постачальником Покупець має право достроково розірвати
Договір, повідомивши про це Постачальника протягом 5-ти календарних днів;
6.2.2. Контролювати поставку товару у строки, встановлені цим Договором;
6.2.3. Покупець може зменшувати обсяги закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу
видатків Покупця.

6.3. Постачальник зобов’язаний:
6.3.1. Забезпечити поставку товару у строки, встановлені цим Договором;
6.3.2. Забезпечити поставку якісного товару;
6.3.3. Недопущення кількісного чи якісного погіршення умов предмету договору за виключенням
випадків зменшення обсягів закупівлі та суми Договору в залежності від реального фінансування
видатків Покупця.
6.3.4. У разі постачання неякісного товару, протягом чотирьох годин замінити його на якісний, за
власні кошти.
6.3.5. У разі невиконання зобов’язань Покупцем Постачальник має право достроково розірвати
Договір, повідомивши про це Покупця протягом 30-ти календарних днів.
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. За невиконання чи неналежне виконання зобов’язань за даним Договором Сторони несуть
відповідальність, передбачену законами та цим Договором.
7.2. За порушення строків виконання зобов’язання Постачальник сплачує Покупцю пеню у розмірі
0,1% за кожний день прострочення від загальної суми Товару, строк поставки якого порушено, а за
прострочення виконання понад 30 робочих днів додатково стягується штраф у розмірі 7% від
вказаної загальної ціни партії товару.
7.3. У разі поставки неякісного товару, Постачальник відшкодовує збитки, завдані неякісним
виконанням та сплачує штраф на користь Покупця в розмірі 20% від вартості такого товару.
7.4. У разі затримки поставки товару або поставки в неповному обсязі, заявленому Покупцем,
Постачальник сплачує штрафну неустойку у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми
непоставленого товару за кожен день порушення.
7.5. За порушення вимог, зазначених в п. 6.3.6. Договору Постачальник сплачує пеню в розмірі
подвійної облікової ставки від суми Договору за кожен день порушення.
7.6. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторону 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 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, інша небезпечна подія).
8.2. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за Договором унаслідок дії обставин
непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом трьох 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
видається торгово-промисловою палатою України або іншим уповноваженим на це органом
державної влади України.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більш як 10 днів, кожна із
сторін в установленому порядку має право розірвати Договір. У такому разі сторона не має права
вимагати від іншої сторони відшкодування збитків.
9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей
вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

Сторони

зобов’язуються

9.2. У разі недосягнення сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.
10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
10.1. Договір набирає чинності з моменту підписання сторонами цього Договору та скріплення
його печатками сторін та діє до 31 грудня 2018 року.
10.2. Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.
11. ІНШІ УМОВИ
11.1. Договір може бути доповнений чи змінений тільки за письмовою згодою Сторін відповідно
до вимог чинного законодавства України.
11.2. Даний Договір укладений за результатами електронного аукціону в системі Рrozorro із
закупівлі «Туалетний папір, носові хустки, рушники для рук і серветки» код 33760000-5 за ДК
021:2015 (туалетний папір) оголошення UA-2018-04-26-000480-b (Відкриті торги).
11.3. Товар, що поставлений поза обсяги, визначені цим Договором оплаті не підлягає.
12. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ
12.1. Невід’ємною частиною Договору є:
- специфікація цін (додаток № 1);
13. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН:
Постачальник:

Покупець:

ТОВ «СПЕКТР СТАЙЛ»

Управління освіти Дніпровської районної в місті
Києві державної адміністрації

03164, м. Київ, вул.. Наумова, 23, кв.4

02105, м. Київ, проспект Миру, 6-а

р/р 26008052761918
в в ПАТ «ПРИВАТБАНК» в м. Київ,
КОД ЄДРПОУ40084971
МФО300711
Витяг з реєстру ПДВ № 1526574503029
ІПН 400849726572
Тел..: 067 42 42 180

р/р 35419097077922, 35415079077922,
35411062077922, 35412061077922,
35418043077922, 35417000077922,
35412050077922
в ГУДКСУ м. Києва
Код ЄДРПОУ 37397216, МФО 820019

Директор

____________________ Ружинська О.П.

Начальник управління освіти

____________________ Іваніна Н. В.

ДОДАТОК № 1
до Договору № __ від «___»_________
2018 р.
на закупівлю «Туалетний папір, носові
хустки, рушники для рук і серветки» код
33760000-5 за ДК 021:2015 (туалетний
папір)

СПЕЦИФІКАЦІЯ

м. Київ

«___» __________ 2018 р.

Найменування товару
№
з/п

(зазначити масу/об’єм та бренд
товару, що пропонується)

Одиниця
Загальна кількість
виміру

Ціна за одиницю
виміру в грн.
(з ПДВ)

1

Туалетний папір ТМ Волинь з
втулкою (130 м.)

шт.

20970

2

Туалетний папір ТМ Волинь 65 без
втулки (65 м.)

шт.

50500

Загальна сума
вартості товару в грн.
(з ПДВ)

Загальна вартість

Ціна Договору становить 000 000,00 грн. (сума прописом грн. 00 коп.), у тому числі податок на
додану вартість 00 000,00 грн. (сума прописом грн. 00 коп.).
МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН
Постачальник:

Покупець:

ТОВ «СПЕКТР СТАЙЛ»

Управління освіти Дніпровської районної в місті
Києві державної адміністрації

03164, м. Київ, вул.. Наумова, 23, кв.4

02105, м. Київ, проспект Миру, 6-а

р/р 26008052761918
в в ПАТ «ПРИВАТБАНК» в м. Київ,
КОД ЄДРПОУ40084971

р/р 35419097077922, 35415079077922,
35411062077922, 35412061077922,
35418043077922, 35417000077922,

МФО300711
Витяг з реєстру ПДВ № 1526574503029
ІПН 400849726572
Тел..: 067 42 42 180

35412050077922

Директор

Начальник управління освіти

____________________ _________

в ГУДКСУ м. Києва
Код ЄДРПОУ 37397216 МФО 820019

____________________ Іваніна Н. В.

