ПРОЕКТ
Договір про закупівлю №_____
м. Чернігів

« _____ » _________2018 року

Управління освіти Чернігівської міської ради
в особі начальника управління Білогури Василя Олексійовича,який діє на підставі
Положення про управління (далі - Покупець), з однієї сторони,
Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЛІМ»,
Переможець торгів
в особі директора Масляніцина Віктора Івановича, який діє на підставі Статуту (далі Постачальник), з другої сторони, разом - Сторони,
за результатами проведених електронних торгів (Ідентифікатор закупівлі UA-2018-06-18000036-b) уклали цей договір про закупівлю (далі - Договір) про таке:
I. Предмет Договору
1.1. Постачальник зобов’язується в порядку та на умовах визначених цим
Договором протягом 2018 року поставити та передати у власність Покупця товар у
необхідній кількості та належної якості за визначеним предметом закупівлі 39290000-1 –
Фурнітура різна (Дидактичні матеріали для комплектування кабінетів початкових
класів «Нова українська школа»), (далі - Товар), а Покупець зобов’язується прийняти і
оплатити такий Товар.
1.2. Найменування (асортимент), кількість, якісні (споживчі) характеристики та
ціна Товару визначаються у Специфікації Товару (далі - Додаток № 1) до Договору, що є
невід’ємною частиною цього Договору.
1.3. Поставка Товару здійснюється окремими партіями/частинами. Найменування,
кількість Товару та час поставки кожної партії узгоджуються Сторонами шляхом
оформлення замовлень на поставку Товару відповідно до умов, визначених цим
Договором.
1.4. Обсяги закупівлі Товару можуть бути зменшені залежно від реального
фінансування видатків.
ІI. Якість та гарантії якості Товару
2.1. Товар, що поставляються в порядку та на умовах Договору, відповідає
технічним вимогам тендерної документації, а також вимогам чинних нормативних
правових актів та нормативних документів щодо показників безпечності нехарчової
продукції, упаковки, маркування, транспортування, зберігання.
2.2. Кожна партія Товару передається Покупцю з документами, що підтверджують
його походження та безпечність (сертифікат або декларація виробника (постачальника)
про безпечність, санітарно-гігієнічні висновки тощо).
2.3.
Інформація про основні споживчі (технічні) характеристики Товару
доводиться до відома Покупця у супровідній документації, що додається Постачальником
до кожної партії продукції, на етикетці, а також у маркуванні чи іншим способом (у
доступній наочній формі), прийнятним для окремих видів продукції з обов’язковим
зазначенням
найменування продукції, дати виготовлення, часових характеристик
придатності, умов зберігання, найменування виробника/фактичної адреси потужностей
об’єкта виробництва, познаки ДСТУ (ТУ).
2.4. Товар поставляється у споживчій тарі (пакуванні), що відповідає вимогам
чинного законодавства та забезпечує цілісність, товарний вигляд, а також якість та
безпечність під час транспортування і зберігання.

2.5. Гарантії Постачальника щодо якості та безпечності Товару не
розповсюджуються на випадки недодержання правил використання (зберігання) Товару
Покупцем.
III. Ціна Договору
3.1. Ціна Договору вказується в національній валюті України – гривні. Ціна
Договору відповідає ціні пропозиції переможця за результатами проведеної процедури
торгів.
3.2. Загальна вартість Договору складається з вартості всіх партій Товару,
поставлених Покупцю за цим Договором.
Ціна Договору визначається відповідно до Специфікації Товару (Додаток №1 до
Договору) та становить 3183948 (три мільйони сто вісімдесят три тисячі дев’ятсот сорок
вісім) грн. 00 коп. у тому числі ПДВ 530658 грн. 00 коп.
3.3. Ціна Договору включає в себе вартість Товару та будь-які витрати
Постачальника, пов'язані з пакуванням, маркуванням, транспортуванням, вивантаженням,
Товару в місці поставки Товару.
3.4. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін з
обов’язковим укладанням додаткової угоди.
3.5. Платіжні зобов’язання за Договором виникають при наявності у Покупця
відповідних бюджетних призначень (бюджетних асигнувань) на 2018 рік.
IV. Порядок здійснення оплати
4.1. Оплата вартості Товару здійснюється Покупцем в національній валюті України
у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок
Постачальника.
4.2. Розрахунки здійснюються шляхом поетапної оплати Покупцем Товару по
факту його поставки після пред'явлення Постачальником документів (оформлених
відповідно до чинного законодавства України):
- рахунку;
- накладних.
У платіжних дорученнях повинно бути посилання на номер даного Договору.
4.3. Датою оплати Товару вважається дата зарахування коштів, сплачених
Покупцем за поставлену партію Товару, на розрахунковий рахунок Постачальника.
4.4. Покупець не несе відповідальності за затримку фінансування Договору, яка
сталася не з його вини.
4.5. У разі затримки бюджетного фінансування та /або затримки здійснення
платежів не з вини Покупця, розрахунок за поставлений Товар здійснюється протягом 5
(п’яти) банківських днів з дати отримання Покупцем бюджетного фінансування закупівлі
на свій реєстраційний рахунок та/або можливості здійснити платежі.
V. Порядок замовлення Товару Покупцем
5.1. Поставка Товару здійснюється окремими партіями, відповідно до наданого
Покупцем та схваленого Постачальником замовлення на поставку Товару.
5.2. Замовлення на поставку відповідної партії Товару подається Покупцем в усній
формі (по телефону) з обов’язковим подальшим письмовим підтвердженням, що
передається власноручно або за допомогою засобів факсимільного/поштового зв'язку. У
замовленні обов’язково зазначається: вид та найменування Товару, його кількість, а також
час та місце поставки Товару.
5.3. Про підтвердження заявки або про її відхилення Постачальник сповіщає
Покупця письмово або/чи усній формі (по телефону).
VІ. Строк і умови поставки Товару. Приймання-передача Товару

6.1. Товар постачається Покупцю транспортом і за рахунок Постачальника
партіями протягом 15 (п’ятнадцяти) днів з дати надходження на його адресу
замовлення, що оформлене у відповідності до п 5.2 Договору, на умовах DDP-склад
Покупця («Інкотермс» у редакції 2010 року) в упаковці, яка забезпечує її збереження під
час транспортування, вантажно-розвантажувальних робіт та збереження у межах термінів
придатності установлених чинними нормативними документами.
6.2. Місце поставки Товару: м. Чернігів, вул. Мстиславська, 76 (Методичний
центр управління освіти Чернігівської міської ради).
6.3. Строк (термін) поставки Товару: до 15.08.2018р.
6.4. Датою поставки Товару є дата підписання Покупцем накладної (накладних) в
місті поставки, зазначеному в п.6.2. Договору.
6.5. Приймання - передача Товару по кількості проводиться відповідно до
товаросупровідних документів (накладних), по безпечності - документів, які засвідчують
їх походження, якість та безпеку.
Товар, що надійшов до Покупця розпакованим, або у неналежній упаковці
підприємства-виробника, без належного маркування, документів, що засвідчують якість та
безпеку, без зазначення строку придатності до використання або зі строком придатності
до використання, що минув, прийманню не підлягає.
6.6. Приймання - передача Товару від Постачальника здійснюється уповноваженим
представником Покупця за умови надання останнім належним чином оформленої
довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей.
6.7. Перехід права власності на Товар відбувається після виконання
Постачальником вимог пунктів 6.1-6.3,6.5 Договору та підписання уповноваженими
представниками Сторін всіх товаросупровідних документів.
6.8. Покупець має право відмовитись від поставки замовленого Товару, обов’язково
попередивши про це Постачальника, не пізніше ніж за 12 (дванадцять) годин до
узгодженої Покупцем і Постачальником дати поставки Товару.
6.9. У випадку невідповідності Товару по кількості та якості супровідним
документам приймання Товару здійснюється у відповідності з:
- Інструкцією «Про порядок прийняття продукції виробничо-технічного
призначення та товарів народного споживання по кількості», що затверджена постановою
Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 15.06.1965 р. № П-6 - щодо кількості Товару;
- Інструкцією «Про порядок прийняття продукції виробничо-технічного
призначення й товарів народного споживання по якості», що затверджена постановою
Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 15.04.1966 р. № П-7- щодо якості Товару.
VII. Права та обов'язки Cторін
7.1. Покупець зобов’язаний:
7.1.1.Своєчасно та в повному обсязі сплачувати кошти за поставлений Товар;
7.1.2. Приймати поставлений Товар у порядку та строки, визначені Договором.
7.2. Покупець має право:
7.2.1.Контролювати поставку партії Товару у терміни, встановлені цим Договором.
7.2.2. Зменшувати обсяг закупівлі Товару та загальну вартість цього Договору
залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні
зміни до цього Договору шляхом складання та підписання додаткової угоди.
7.2.3. Повернути накладну (накладні) Постачальнику без здійснення оплати, у разі
неналежного оформлення документів, зазначених у пункті 4.2 розділу IV цього Договору
(відсутність печатки, підписів тощо).
7.2.4. У разі виявлення в Товарі недоліків відмовитися від його приймання та
вимагати від Постачальника його заміни на Товар належної якості протягом 24 годин
після складання акту за участю представників Сторін.

7.2.5. Вимагати відшкодування завданих Покупцю збитків, зумовлених
порушенням Постачальником умов цього Договору.
7.2.6. Інші права. У разі недостатнього фінансування проводити закупівлю не на
всю суму, заявлену в Договорі.
7.2.7. У разі порушення Постачальником порядку та строків доставки Товару, його
кількості та якості, а також при зміні Постачальником в односторонньому порядку умов
Договору чи відмови від виконання Договору Покупець, в односторонньому порядку, має
право:
відмовитися від подальшого виконання зобов’язань Постачальником за Договором;
достроково розірвати Договір, повідомивши про це Постачальника у строк 5 (п’яти)
робочих днів з дня настання таких підстав.
7.3. Постачальник зобов’язаний:
7.3.1. Забезпечити поставку Товару в асортименті, у строки (час) та місце, що
вказане в замовленні Покупця.
7.3.2. Забезпечити поставку Товару, якість якого відповідає умовам, встановленим
розділом ІI цього Договору.
7.3.3. Передати Покупцю Товар в упаковці (тарі) підприємства-виробника, з
належним маркуванням, документами, що підтверджують їх якість та безпечність, з
дотриманням інших вимог розділу ІІ Договору.
7.3.4. Здійснювати поставку Товару та його розвантаження своїми силами у
кожен заклад, зазначений у замовленні Покупця.
7.3.5. У разі поставки Товару неналежної якості, після складання акту за участю
представників Сторін, замінити його на Товар належної якості протягом 24 годин.
7.3.6. Не пізніше дати укладення Договору надати Покупцю забезпечення
виконання договору.
7.4
Постачальник має право:
7.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлену партію
Товару.
7.4.2. На дострокову поставку Товару за письмовим погодженням з Покупцем.
VIIІ. Відповідальність сторін
8.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за
Договором, Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та Договором.
8.2. У разі затримки поставки Товару в обсязі, визначеному Покупцем у заявці на
поставку Товару, Постачальник сплачує Покупцю пеню у розмірі подвійної облікової
ставки НБУ, діючої на момент нарахування пені, від вартості непоставленого якісного
Товару за кожен день затримки прострочення поставки Товару за Договором, а за
прострочення понад 20 (двадцяти) днів Постачальник, додатково, сплачує Покупцю
штраф у розмірі 7% (семи відсотків) від ціни Договору, крім випадків, коли Товар,
вказаний у Специфікації, не поставляється Покупцю у зв’язку з призупиненням або
зняттям Товару з виробництва. У такому випадку, Постачальник повинен надати
відповідні підтверджуючі документи (постанова суду, акт перевірки територіального
органу з питань продовольчої безпеки та захисту прав споживачів тощо).
8.3 У разі виявлення істотних недоліків в Товарі, які не могли бути виявлені в
момент приймання Товару, Покупець має право виставити претензію по якості Товару
протягом 10 днів з моменту поставки Товару. При цьому Постачальник зобов’язаний, за
власний рахунок, здійснити заміну неякісного Товару або допоставку аналогічних товарів
належної якості протягом 3 (трьох) днів із дати отримання відповідної претензії від
Покупця.
8.4. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторону, яка їх сплатила, від виконання
прийнятих зобов’язань за Договором.

IX. Обставини непереборної сили
9.1. При настанні обставин непереборної сили, тобто неможливості повного або
часткового виконання кожною із Сторін зобов’язань за Договором, у тому числі: пожеж,
стихійних лих, воєнних дій будь-якого характеру, актів органів влади й інших органів
(введення мораторію, рішень, розпоряджень, постанов та ін.), що робить неможливим
виконання зобов’язань за Договором та не залежать від Сторін, термін виконання
зобов’язань відкладається на час, протягом якого будуть діяти такі обставини.
9.2. Якщо обставини будуть продовжуватися на строк більше ніж 2 (два)
календарних місяця, то кожна із Сторін буде мати право відмовитися від виконання своїх
зобов’язань за Договором без відшкодування іншій Стороні будь-яких збитків.
9.3. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором внаслідок дії
обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 10 днів з моменту їх
виникнення повідомити іншу Сторону у письмовій формі про настання і припинення
обставин,
що
перешкоджають
виконанню
умов
Договору.
Несвоєчасне
повідомлення/неповідомлення про обставини непереборної сили позбавляє відповідну
Сторону права посилатися на ці обставини в майбутньому.
9.4. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні
документи, які видаються Торгово-промисловою палатою України чи іншим
компетентним органом.
9.5. Факти, викладені в повідомленні про настання і припинення обставин
непереборної сили, повинні бути підтверджені відповідним сертифікатом Торговопромислової Палати України або іншим компетентним органом.
X. Вирішення спорів
10.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей, Сторони зобов'язуються
вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.
10.2. У разі недосягнення Сторонами згоди з приводу предмета спору шляхом
переговорів, то всі спори та розбіжності Сторін щодо виконання умов Договору
вирішуються в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого
спору відповідно до чинного в Україні законодавства.
XI. Строк дії Договору
11.1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами і діє до
31.12.2018 року, а в частині розрахунків та гарантійних зобов’язань за переданий Товар до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.
11.2. Закінчення терміну дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за
порушення, які мали місце під час дії Договору.
XII. Внесення змін до Договору
12.1. Всі зміни та доповнення до Договору оформлюються додатковими угодами
до Договору.
12.2. Додаткові угоди до Договору та додатки до Договору є її невід’ємною
частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі,
підписані Сторонами та скріплені їх печатками.
12.3. Всі повідомлення, які направляються Сторонами одна одній у відповідності з
цим Договором, повинні бути здійснені в письмовій формі, скріплені підписом
уповноваженої особи і печаткою відповідної Сторони, і будуть вважатись поданими
належним чином, якщо вони надіслані рекомендованим листом, доставлені особисто за
вказаними адресами Сторін або направлені за допомогою засобів факсимільного зв’язку з
обов’язковим письмовим підтвердженням рекомендованим листом протягом 7 (семи)
календарних днів з моменту їх надходження за допомогою засобів факсимільного зв’язку.

12.4. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної
пропозиції за результатами аукціону (у тому числі ціни за одиницю Товару) переможця
процедури закупівлі. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після
його підписання до виконання зобов’язань Сторонами в повному обсязі, крім випадків:
1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків
замовника (покупця);
2) зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків у разі коливання
ціни такого товару на ринку, за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення
суми, визначеної в договорі (зазначена зміна застосовується лише за умови здійснення
поставки у розмірі не менше 30% від загального обсягу товару за договором та при
наданні Постачальником експертного висновку із зазначенням тенденції зміни ціни
(коливання) такого товару на ринку у Чернігівській області від Торгово-промислової
палати України або іншого органу, що має право надавати такі висновки);
3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не
призведе до збільшення суми, визначеної в Договорі;
4) продовження строку дії Договору та виконання зобов’язань щодо передання
товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених
об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили,
затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до
збільшення суми, 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 іноземної валюти, зміни біржових котирувань або
показників Platts, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в Договорі
про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни.
8) зміни умов у зв’язку з продовженням дії договору про закупівлю на строк,
достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що
не перевищує 20% суми, визначеної в Договорі, укладеному в попередньому році, якщо
видатки на цю мету затверджено в установленому порядку.
XIІІ. Інші умови
13.1. Постачальник забезпечив виконання своїх зобов’язань за Договором у розмірі
5% від суми Договору (платіжне доручення від __________ № ____ на суму _____
(прописом) грн. __ коп., або банківська гарантія від _________ № _____ видана
______________ на суму _____ (прописом) грн. ___ коп.)
13.2. Підставою для повернення забезпечення виконання Договору є виконання
Постачальником всіх умов Договору у повному обсязі.
13.3 Покупець зобов’язується повернути Постачальнику забезпечення виконання
Договору не пізніше 5-ти банківських днів за умови належного виконання договірних
зобов’язань за якістю та постачання не менше 99% від загального обсягу Товару за
Договором.
13.4. Кошти, що надійшли, як забезпечення виконання Договору (у разі якщо вони
не повертаються), підлягають перерахуванню до відповідного бюджету.
13.5. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у
Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти один
одного про зміну свого місцезнаходження, платіжних й інших реквізитів, а у разі
неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.

13.6. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за Договором однією
із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із
іншими Сторонами.
13.7. Умови цього Договору викладені Сторонами у відповідності до вимог
Міжнародних правил щодо тлумачення термінів «Інкотермс» в редакції 2010 року, які
застосовуються із урахуванням особливостей, пов'язаних із внутрішньодержавним
характером цього Договору, а також тих особливостей, що випливають із умов цього
Договору.
13.8. У випадку виникнення з боку третіх осіб та/або державних (контролюючих)
органів будь-яких вимог, претензій, протестів тощо стосовно Товару (його походження,
якості тощо) та/або поставки Товару за цим Договором, Постачальник зобов’язується
усунути (вирішити) такі вимоги, претензії, протести своїми силами та за свій рахунок, без
залучення Покупця до таких процесів.
13.9. Цей Договір укладається і підписується у 2-х (двох) автентичних примірниках
на усіх сторінках, що мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.
XІV. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ
14.1. Специфікація Товару.
XV. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін
Покупець
_____________________
Адреса: _____________________
код _________________________
р/р_________________________________
______________
в ГУ ДКСУ в Чернігівській області м.
Чернігові,
МФО___________________
Тел/e-mail_______________

__________/_____________ /
М.П.

Постачальник
Товариство з обмеженою відповідальністю
«ЕЛІМ»
Адреса:10029, м. Житомир, вул.
Мануїльського, 141, кв. 75
р/р 26007055997589
в ПАТ КБ «Приватбанк» в м. Житомир;
МФО 311744
Тел/e-mail: +38(063) 635-65-84,
tov.elim.zt@gmail.com

_________/Масляніцин В. І./
М.П.

Додаток 1
до Договору про закупівлю №_____від «_____» ___________2018 р.
СПЕЦИФІКАЦІЯ**
м. Чернігів
№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

«____» _________2018 р.

Найменування
товару

Од.
виміру

Кількість

Наочно-дидактичний
матеріал з української
мови на магнітах
«Абетка українська»,
ПрАТ
«Електровимірювач»
Набір наочнодидактичних матеріалів
з іноземних мов
(англійська) «Абетка
англійської мови»,
ПрАТ
«Електровимірювач»
Демонстраційний набір
цифр і знаків на
магнітах, ПрАТ
«Електровимірювач»
Набір моделей
геометричних тіл та
фігур (дерев’яні), ПрАТ
«Електровимірювач»
Набір лічильного
матеріалу, ПрАТ
«Електровимірювач»
Танграм (дерево)
300*300 мм, ПрАТ
«Електровимірювач»
Ваги лабораторні з
дерева, ПрАТ
«Електровимірювач»
Набір для
конструювання з
різними способами
з’єднання деталей
(Магнітний
конструктор) 118
деталей, ПрАТ
«Електровимірювач»
Глобус Фізичний світу
300мм, ПрАТ
«Електровимірювач»
Настільні розвивальні

1 к-т

108

1 к-т

Ціна за
одиницю
грн. без
ПДВ

Ціна за
одиницю
грн. з
ПДВ

1266,67

1520,00

1 к-т
1 к-т
1 к-т

1 к-т
1 к-т

164160,00

1390,00

125100,00

475,00

42750,00

423,00

38070,00

150120,00

51300,00

108
352,50

1 к-т

136800,00

108
395,83

1 к-т

Загальна
вартість
грн. з ПДВ

108
1158,333

1 к-т

Загальна
вартість
грн. без
ПДВ

108

108

108

711,67

293,33

854,00

76860,00

352,00

31680,00

900,00

81000,00

2791,67

3350,00

301500,00

586,67

704,00

63360,00

704,17

845,00

76050,00

750,00

45684,00

92232,00

38016,00

97200,00

108

108

108

361800,00

76032,00
91260,00

11

12
13
14

ігри, ПрАТ
«Електровимірювач»
Набір класних
інструментів (лінійка 1
м, 2 трикутники,
циркуль), ПрАТ
«Електровимірювач»
Карти настінні, ПрАТ
«Електровимірювач»
Телурій, ПрАТ
«Електровимірювач»
Килим конструктор з
пазлів, ПрАТ
«Електровимірювач»
Всього з ПДВ:

1 к-т

108
2041,67

1 к-т

108

1 к-т

108

1 к-т

648

Покупець
_____________________
Адреса: _____________________
код _________________________
р/р_________________________________
______________
в ГУ ДКСУ в Чернігівській області м.
Чернігові,
МФО___________________
Тел/e-mail_______________

__________/_____________ /
М.П.

2450,00

220500,00

6180,00

556200,00

4890,00

5868,00

528120,00

579,17

695,00

375300,00

5150,00

264600,00

667440,00
633744,00
450360,00
3183948,00

Постачальник
Товариство з обмеженою відповідальністю
«ЕЛІМ»
Адреса:10029, м. Житомир, вул.
Мануїльського, 141, кв. 75
р/р 26007055997589
в ПАТ КБ «Приватбанк» в м. Житомир;
МФО 311744
Тел/e-mail: +38(063) 635-65-84,
tov.elim.zt@gmail.com

_________/Масляніцин В. І./
М.П.

