Додаток 5 Проект договору
До тендерної документації на закупівлю
44160000-9 Магістралі, трубопроводи, труби,
обсадні труби, тюбінги та супутні вироби
Труба ПЕ-100 напірна водопровідна SDR-17
(1,0 МПа) за ДСТУ Б.В.2.7-151:2008
діаметром 630 мм
Місце укладення м. Дніпро

Дата укладення 23.04.2019 року

ТОВ «ТД «Євро Труб Полімер» (в подальшому поіменоване як Продавець) в особі
директора Ляшенко С.Є. , що діє на підставі статуту, на підставі рішення тендерного комітету
Покупця, яким Продавця було визнано переможцем згідно процедури закупівлі за предметом:
44160000-9 Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби (Труба
ПЕ-100 напірна водопровідна SDR-17 (1,0 МПа) за ДСТУ Б.В.2.7-151:2008 діаметром 630 мм)
для потреб Комунального підприємства «Кременчукводоканал» Кременчуцької міської ради,
(Рішення про намір укласти договір про закупівлю від 23.04.2019 року), з однієї сторони, та
Комунальне підприємство «Кременчукводоканал» Кременчуцької міської ради (в подальшому
поіменоване як Покупець) в особі директора Солодяшкіна Віктора Івановича, що діє на підставі
статуту з другої сторони, які надалі по тексту поіменовані разом як Сторони, уклали цей договір
про таке (надалі – Договір):
1. Предмет Договору
1.1. Продавець зобов'язується у 2019 році поставити Покупцеві товар, зазначений в цьому
Договорі, а Покупець - прийняти і оплатити такі товари.
1.2. Найменування (номенклатура, асортимент) товару: згідно процедури закупівлі за
предметом: 44160000-9 Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні
вироби (Труба ПЕ-100 напірна водопровідна SDR-17 (1,0 МПа) за ДСТУ Б.В.2.7-151:2008
діаметром 630 мм) - далі Товар.
1.3. Обсяги закупівлі товарів (робіт або послуг) можуть бути зменшені залежно від
реального фінансування видатків та потреб Покупця.
1.4. Продавець гарантує, що Товар, який поставлятиметься Покупцю, належить Продавцю
на праві власності, не знаходиться під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави чи
іншим засобом забезпечення виконання зобов’язань перед будь -якими фізичними або юридичними
особами чи державою, а також не обтяжений будь -яким іншим чином, передбаченим чинним
законодавством.
1.5. Підписанням цього Договору Продавець підтверджує, що у нього є всі необхідні
документи для здійснення поставки Товару, а саме: дозволи, ліцензії, сертифікати та інші
документи, що підтверджують якість Товару та право Продавця його реалізовувати, інші дозвільні
документи.
1.6. Характеристики, кількість, номенклатура, ціна й загальна вартість Товару, що
поставляється по даному Договору, зазначається Сторонами в Додатку №1 «Специфікація» до
Договору, що є невід'ємною його частиною.

2. Ціна та сума Договору
2.1. Ціни на Товар встановлюються у національній валюті України.
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2.2. Сплата податків, зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, зважування Товару,
навантаження, розвантаження Товару, в артість тари, маркування, упаковки та транспортування ,
інші витрати, передбачені чинним законодавством для товару даного виду здійснюються за
рахунок Продавця та включені у ціну Товару.
2.3. Кількість товару та Ціна за одиницю згідно Специфікації (Додаток 1 до Договору)
2.4. Ціна цього Договору становить ________________________________ грн. в т. ч.
ПДВ*.
(сума вказується цифрами та словами)
* У разі надання цінових пропозицій Учасником - не платником ПДВ, або якщо предмет
закупівлі не обкладається ПДВ, такі пропозиції надаються без врахування ПДВ та зазначається
ціна без ПДВ, про що Учасником робиться відповідна позначка.
Ціна включає податки, збори та інші обов’язкові платежі до бюджетів, передбачені чинним
законодавством України.
2.5. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін та/або
залежно від реального фінансування видатків.
3. Порядок замовлення та поставки Товару
3.1. Товар поставляється Продавцем у місце отримання Товару за адресою: провулок Героїв
Бреста, буд. 35А, м. Кременчук, Полтавська обл. , 39623.
3.2. Поставка товару здійснюється окремими партіями, згідно заявок Покупця.
3.3. Поставка Товару здійснюється Продавцем протягом 10 робочих днів з дати подання
відповідної заявки.
3.4. Прийом партії То вару за кількістю та якістю проводиться відповідно до «Інструкції про
порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення товарів народного споживання
по кількості» від 15.06.65, № П-6 та «Інструкції про порядок приймання продукції виробничо
технічного призначення і товарів народного споживання по якості», від 25.04.66, №П -7 (з
урахуванням змін та доповнень).
3.5. Датою виконання Продавцем зобов’язань щодо поставки Товару, вважається дата
отримання Товару Покупцем, що підтверджується належним чино м оформленою видатковою
накладною та товарно-транспортною накладною відповідно до Закону України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. №996 -XIV та Положення
про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обл іку, від 24.05.95 р. №88
підписаною особою, уповноваженою в установленому порядку Покупцем на отримання даного
Товару. Разом з Товаром Покупцю повинні передаватись відповідні документи, що підтверджують
його якість.
3.6. Доставка Товару здійснюється транспортними засобами Продавця чи перевізника (за
рахунок Продавця).
3.7. Перехід права власності та ризик випадкового знищення або пошкодження Товару на
кожну партію Товару переходить від Продавця до Покупця в момент підписання Покупцем
належним чином оформленої видаткової накладної.
3.8. У випадку відсутності належно заповнених Продавцем супроводжувальних документів
на Товар Покупець має право не приймати Товар, а всі витрати та ризики, зокрема, пов’язані з
простоєм транспорту, що здійснює доставку Товару, несе Продавець.
4. Якість Товару.
4.1. Якість Товару, що поставляється Продавцем за цим Договором, повинна відповідати
вимогам державних стандартів, ТУ та санітарних норм, правил, які діяли на момент поставки, та
підтверджуватись паспортом (сертифікатом) яко сті виробника завіреним належним чином та
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іншими документами, які необхідні для товару даного виду, згідно чинних правил торгівлі,
санітарно-епідеміологічного законодавства України.
4.2. Продавець повинен надати у розпорядження Покупця гарантійні талони або інші
документи, що підтверджують гарантійний термін на товар , який не може бути менший, ніж
передбачений чинним законодавством . Продавець несе відповідальність за достовірність наданих
документів та гарантує відповідну якість Товару.
4.3. Товар повинен постачатись у неушкодженому пакуванні. Товар повинен бути
упакований в оригінальну упаковку виробника з нанесенням маркування згідно технічних умов
виробника та забезпечувати повну схоронність То вару від усякого роду ушкоджень, псування,
погіршення його якісних характеристик, втрати товарного виду, деформування під час
транспортування при його транспортуванні, перевантаженні та зберіганні.
4.4. Покупець має право на заміну неякісного Товару та відмовитись від прийняття Товару
у разі невідповідності його якості, технічного стану, комплектації, тари/або упаковки.
4.5. Продавець зобов’язаний відшкодувати Покупцю вартість проведення досліджень та/або
експертизи якості поставленого ним Товару, якщо такі дослідження та/або експертиза підтвердять
невідповідність якості цього Товару.
5. Умови передачі - приймання Товару
5.1. У разі виявлення при прийманні Товару невідповідності фактичної кількості Товару
кількості зазначеної у видатковій накладній або у разі виявлення внутрішньо тарної недостачі,
претензії по якій направляються Продавцю впродовж 30 (тридцяти) робочих днів з моменту
виявлення, Покупець складає відповідний Акт у двох примірниках (по одному для кожної із
Сторін) про фактичну кількість отриманого Товару. Продавець зобов’язаний здійснити поставку
недопоставленого Товару впродовж 30 (тридцяти) робочих днів від дати отримання Акту.
5.2. У разі виявлення при прийманні Товару невідповідності якості (явні недоліки:
пошкодження тари, упакування, пломб (якщо вони мали бути), ознаки ушкодження та псування
Товару тощо) Покупець складає відповідний Акт у двох примірниках (по одному для кожної із
Сторін) про невідповідну якість отриманого Товару. Продавець зобов’язаний замінити неякісний
Товар якісним впродовж 3 0 (тридцяти) робочих днів від дати складання Акту або, за погодженням
з Покупцем, здійснює іншу компенсацію вартості неякісного Товару впродовж вказаного вище
строку. Повернення неякісного Товару здійснюється силами і за рахунок Продавця.
5.3. Претензії по якості поставленого Товару можуть бути пред’явлені Продавцю Покупцем
впродовж всього строку придатності Товару за умови належного його зберігання Покупцем.
5.4. В окремих випадках, у разі виявлення невідповідності якості при поставці
високотехнологічного Товару, Покупець скеровує Продавцю письмове повідомлення з цього
приводу, а Продавець направляє свого представника до Покупця впродовж 5 (п’яти) календарних
днів для складання Акту про невідповідність якості Товару. Якщо представник Продавця не
прибуває до Покупця впродовж встановленого строку, Покупець ск ладає такий Акт одноособово, а
претензії Покупця приймаються Продавцем беззастережно.
5.5. Строк пред’явлення Продавцю претензій щодо асортименту, кількості, комплектності
поставленого Товару – 30 (тридцять) календарних днів з дати отримання Товару, а у випадку
виявлення прихованих недоліків, внутрішньо тарної невідповідності – 40 (сорок) календарних днів
з дати отримання Товару.
5.6. У питаннях передачі - приймання Товару, не обумовлених цим Договором Сторони
керуються Інструкціями про порядок приймання товарів народного споживання та товарів
виробничо-технічного признання за кількістю та якістю №№ П-6, П-7, затверджених
Держарбітражем СРСР відповідно 15.06.65 року та 25.04.66 року.
6. Умови оплати
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6.1. Покупець зобов'язується сплатити Продавцю вартіс ть Товару, отриманого згідно заявки
на умовах 100% вартості протягом 30 робочих днів з дати поставки (підписання видаткової
накладної) шляхом перерахування відповідної суми на банківський рахунок Продавця, зазначений
у цьому Договорі.
6.2. Усі розрахунки і платежі за цим Договором здійснюються між Покупцем і Продавцем у
строки, в порядку та на умовах, визначених цим Договором, якщо інше не узгоджено Сторонами у
додатковій угоді до цього Договору.
6.3. Покупець вправі здійснювати розрахунки з Продавцем у вигляді передоплати.
7. Відповідальність сторін
7.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором, винна Сторона несе
відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством України.
7.2. Порушенням Договору є його невиконання або неналеж не виконання, тобто виконання
з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.
7.3. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її
вини (умислу чи необережності).
7.4. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору,
якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього
Договору.
7.5. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором
Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.
7.6. Види порушень та санкції за них, установлені Договором:
- за порушення Продавцем умов Договору щодо якості або кількості (комплектності) Товару
Продавець сплачує на вимогу Покупця штраф в розмірі двадцяти відсотків вартості неякісного
(некомплектного) товару, а також здійснює заміну на аналогічний товар належної якості;
- у разі порушення строку поставки товару за цим Договором Продавець сплачує Покупцю
пеню у розмірі 0,1 % вартості Товарів, з яких допущено прострочення виконання за кожний день
прострочення, а за прострочення понад 30 днів додатково стягується штраф у розмірі 7 % вказаної
вартості;
- у випадку невиконання Продавцем зобов’язання щодо поставки Товару протягом одного
дня з дня настання терміну поставки (відсутність поставки) Покупець має право на розірвання
Договору в односторонньому порядку із стягненням з Продавця штрафу в розмірі десяти відсотків
загальної суми Договору.
- у разі порушення строків оплати товару, Покупець за вимогою Постачальн ика сплачує
останньому пеню у розмірі однієї облікової ставки Національного банку України, що діяла у
період прострочення, від несплаченої суми за весь час прострочення, але не більше ніж 5% від
суми несвоєчасно сплаченого платежу. Відповідальність за пору шення строків оплати не
застосовується за прострочення оплати авансових платежів (якщо такі передбачені Договором).
7.7. Сплата штрафних санкцій за невиконання або неналежне виконання господарського
зобов'язання не звільняє боржника від виконання зобов'язання в натурі, крім випадків,
передбачених у частині 3 статті 193 Господарського Кодексу України.
7.8. Якщо Продавець є платником ПДВ, він зобов’язаний виписати електронну податкову
накладну та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних (над алі -ЄРПН) у строки
визначені чинним Законодавством України. Якщо протягом 180 днів з дня наступного за днем
виникнення податкових зобов’язань, Продавець не здійснить реєстрацію податкової накладної в
ЄРПН, покупець має право сягнути з Продавця штраф в розмірі 20% від вартості Товару без
урахування податку на додану вартість по такій податковій накладній.
8. Форс-мажорні обставини
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8.1. Сторони домовились, що під форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної
сили) вони розуміють надзвичайні та невідворотні за даних умов обставини, які об’єктивно
унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами цього Договору.
Дія таких обставин може бути викликана:
–
винятковими погодними умовами і стихійними лихами (наприклад, але не виключно –
ураган, буревій, сильний шторм, циклон, торнадо, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град,
заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, пожежа, посуха, блискавка,
просідання і зсув ґрунту, епідемія тощо);
–
непередбачуваними діями/бездіяльністю сторони, що не є стороною Договору, та/або
які відбуваються незалежно від волі і бажання сторони Договору (наприклад, але не виключно страйк, локаут, дія суспільного/іноземного ворога, загроза війни, оголошена та неоголошена війна,
збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, військові дії, ворожа атака, військове
вторгнення, введення комендантської години, збурення, безлади, терористичний акт, диверсії,
піратства, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, грома дська демонстрація,
загальна військова мобілізація, протиправні дії третіх осіб, аварія, пожежа, вибух, примусове
вилучення, експропріація, реквізиція, захоплення підприємств тощо);
–
умовами, регламентованими відповідними рішен нями та актами органів державної
влади та місцевого самоврядування, а також пов’язаними з ліквідацією наслідків, викликаних
винятковими погодними умовами і непередбаченими ситуаціями (наприклад, але не виключно –
ембарго, закриття сухопутних чи водних шлях ів, заборона (обмеження) експорту/імпорту, тривалі
перерви в роботі транспорту тощо).
8.2. Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили),
зобов’язана не пізніше десяти робочих днів з дати їх настання письмово (шляхом напра влення
цінного листа з описом вкладення та повідомленням про вручення) інформувати іншу Сторону про
настання таких обставин та про їх наслідки. Разом з письмовим повідомленням така Сторона
зобов’язана надати іншій Стороні документ, виданий Торгово -промисловою палатою України,
яким засвідчене настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили). Аналогічні
умови застосовуються Стороною в разі припинення дії форс-мажорних обставин (обставин
непереборної сили) та їх наслідків.
8.3. Неповідомлення/несвоєчасне повідомлення Стороною, для якої склались форс-мажорні
обставини (обставини непереборної сили), іншу Сторону про їх настання або припинення веде до
втрати права Сторони посилатись на такі обставини як на підставу, що звільняє її від
відповідальності за невиконання/несвоєчасне виконання зобов’язань за цим Договором.
8.4. В разі існування форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) понад трьох
місяців, будь-яка Сторона вправі в односторонньому порядку відмовитися від цього Договору. В
такому разі Сторона повинна письмово (шляхом направлення цінного листа з описом вкладення та
повідомленням про вручення) проінформувати іншу Сторону про свою відмову від Договору.
Разом з письмовим повідомленням така Сторона зобов’язана надати іншій Стороні документ ,
виданий Торгово -промисловою палатою України, яким засвідчене існування форс -мажорних
обставин (обставин непереборної сили) понад трьох місяців. У цьому випадку Договір вважається
розірваним з дня отримання Стороною повідомлення про відмову іншої Сторони від Договору або
з п’ятого календарного дня з дати направлення Стороною повідомлення про відмову від Договору
залежно від того, яка подія станеться раніше.
8.5. Якщо форс-мажорні обставини та (або) їх наслідки тимчасово перешкоджають
виконанню цього Догово ру, то виконання цього Договору зупиняється на строк, протягом якого
воно є неможливим. Після припинення дії форс-мажорних обставин, перебіг виконання зобов'язань
поновлюється.
9. Вирішення спорів
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9.1. Усі розбіжності і спори, пов’язані з виконанням або розірванням цього Договору,
вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
9.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в
судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, відповідно до
чинного законодавства України.
9.3. Закінчення строку дії договору не припиняє зобов'язання, яке не було виконаним
належним чином однією зі сторін.
9.4. Закінчення строку дії договору не звільняє іншу сторону, що п орушила умови договору,
від виконання своїх зобов'язань.
10. Дія договору
10.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання
уповноваженими представниками та скріплення печатками (у разі використання) обох Сторін і діє
до «31» грудня 2019 року, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх
зобов’язань по цьому Договору.
10.2. Закінчення дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його
порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.
10.3. Зміни і доповнення у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін,
які оформлюються додатковою угодою до цього Договору, і набирають чинності з моменту
належного оформлення її Сторонами та є його невід’ємною частиною.
10.4. Цей Договір може бути розірваний
а) за взаємною згодою Сторін;
б) за рішенням суду;
в) на письмову вимогу однієї Сторони, при невиконанні або неналежному виконанні
іншою Стороною зобов'язань за цим Договором,
г) в інших випадках, передбачених чинним законодавство м.
10.5. Цей Договір вважається розірваним за згодою Сторін з дати набрання чинності
належно оформленої додаткової угоди до Договору з цього приводу, якщо інше не встановлено у
самій додатковій угоді.
10.6. Розірвання Договору на вимогу однієї із Сторін п роводиться у разі письмового
попередження іншої Сторони за 1 (один) місяць.
11. Інші умови
11.1. Відповідно до Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України
істотними умовами цього Договору є:
- предмет договору, (номенклатура, асортимент) та кількість продукції, а також вимоги до
якості;
- ціна договору та ціна за одиницю товару;
- строк дії договору;
- умови Договору, визначені істотними відповідно до спеціального законодавства .
Інші умови договору істотними не являються та можуть змінювати сь відповідно до норм
Господарського та Цивільного кодексів України .
Зміна істотних умов Договору здійснюється у такому порядку:
11.1.1.Сторона Договору, яка вважає за необхідне змінити умови Договору повинна надіслати
відповідну пропозицію другій Стороні.
11.1.2. Сторона, яка одержала пропозицію про зміну умов Договору у строк , передбачений чинним
Законодавством, повідомляє другу Сторону про своє рішення.
11.1.3. Зміна умов Договору оформляється Сторонами письмово шляхом підписання Додаткової
угоди, яка з моменту її укладення є невід’ємною частиною цього Договору.
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11.1.4. У разі коли Сторони не досягли згоди щодо зміни умов Договору чи у разі неодержання
відповіді в установлений строк, заінтересована Сторона може звернутися до суду.
11.2. Відповідно до частини четвертої статті 36 Закону № 922 -VIII істотні умови Договору
не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному
обсязі, крім випадків:
11.2.1. зменшення обсягів закупівлі, з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;
11.2.2. 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;
11.2.3. покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до
збільшення суми, визначеної в договорі;
11.2.4. продовження строку дії договору та виконання зобов'язань щодо передання товару 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;
11.2.5. узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товар ів);
11.2.6. зміни ціни у зв'язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок;
11.2.7. зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу
споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових ко тирувань або показників Platts,
регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в цьому Договорі, у разі встановлення
в Договорі порядку зміни ціни;
11.2.8. зміни умов у зв'язку із застосуванням положень частини п'ятої статті 36 Закону, відпові дно
до якої дія договору про закупівлю може продовжуватися на строк, достатній для проведення
процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми,
визначеної в договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки н а цю мету затверджено в
установленому порядку.;
11.3. порядок зміни умов Договору:
11.3.1. Зміна істотних умов Договору у випадку передбаченому пунктом 11.2.1 цього Договору,
здійснюється на вимогу Покупця шляхом відповідного зменшення кількісних характер истик
товару, що передбачені у Специфікації (Додаток 1), та відповідного зменшення ціни договору.
11.3.2. Зміна істотних умов Договору у випадку передбаченому пунктом 11.2.2 здійснюється
шляхом зміни ціни за одиницю товару на вимогу однієї із Сторін з відп овідним коригування
Специфікації (Додаток 1) без збільшення ціни Договору. При цьому нова (змінена) ціна за
одиницю товару обчислюється за формулою:
Ц1=Ц0 х (СЦ1/ СЦ0); де
Ц1 – нова (змінена) ціна за одиницю товару;
Ц0 – попередня ціна за одиницю товару, передбачена у Специфікації (Додаток 1);
СЦ0 –ціна за одиницю товару на день укладення Договору (останньої додаткової угоди про зміну
ціни) або більш пізню дату місяця, в якому було укладено Договір (остання додаткова угода);
СЦ1 – документально підтверджений рівень ціни за одиницю товару на день, у якому відбувається
зміна ціни за одиницю товару або більш ранню;
11.3.3. Зміна істотних умов Договору у випадку передбаченому пунктом 11.2.3 цього Договору,
здійснюється за ініціативою однієї із Сторін шляхом коригування відповідних якісних та інших
характеристик товару, зазначених у специфікації (Додаток 1) без зміни ціни договору;
11.3.4. Зміна істотних умов Договору у випадку передбаченому пунктом 11.2.4 цього Договору,
здійснюється за ініціативою однієї із Сторін на підставі наданого документального підтвердження
Сторінка 7 з 10

наявності об’єктивних обставин, передбачених цим підпунктом, шляхом внесення змін до умов
Договору, які визначають строк його дії (без зміни ціни договору та / або ціни за одини цю товару).
11.3.5. Зміна істотних умов Договору у випадку передбаченому пунктом 11.2.5 цього Договору,
здійснюється шляхом за ініціативою однієї із Сторін на підставі наданого документального
підтвердження наявності об’єктивних обставин, передбачених цим підпунктом, шляхом
зменшення ціни за одиницю відповідного товару з відповідним коригування специфікації (Додаток
1) та ціни договору (без зміни обсягу і видів робіт, а також їх технічних та якісних характеристик).
11.3.6. Зміна істотних умов Договору у вип адку передбаченому пунктом 11.2.6 цього Договору,
здійснюється шляхом відповідного коригування Специфікації (Додаток 1) та або ціни договору в
частині нарахування встановлених законом податків і зборів (обов’язкових платежів) відповідно до
змін, внесених у законодавство з питань оподаткування.
11.3.7. Зміна істотних умов Договору у випадку передбаченому пунктом 11.2.7 цього Договору, у
разі зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу
споживчих цін (індексу інфляції) на 10% або більше, здійснюється на вимогу однієї із Сторін
шляхом зміни ціни за одиницю товару з відповідним коригування Специфікації (Додаток 1) та ціни
Договору. При цьому нова (змінена) ціна за одиницю товару, передбаченого у Додатку 1
обчислюється за формулою:
Ці=Ц0 х Δі + ПДВ
Ці – нова (змінена) ціна за одиницю товару у зв’язку
Ц0 – попередня ціна за одиницю товару без ПДВ, передбачена у Специфікації (Додаток 1);
Δі – коефіцієнт приросту індексу споживчих цін, обчислений як добуток офіційно встановле них
органами державної статистики індексів споживчих цін починаючи із місяця, в якому було
встановлено первинну ціну (Ц0) та закінчуючи місяцем, що передував зміні умов Договору;
ПДВ – розмір ПДВ, обчислений відповідно до чинного законодавства;
Зміна істотних умов Договору у випадку передбаченому пунктом 11.2.7 цього Договору, у
разі зміни міни курсу іноземної валюти (Євро), здійснюється на вимогу однієї із Сторін шляхом
зміни ціни за одиницю товару, що імпортується, з відповідним коригування Специфікації ( Додаток
1) та ціни договору. При цьому нова (змінена) ціна за одиницю товару, передбаченого у Додатку 1
обчислюється за формулою:
Ці= (Ц0 – Цm) + Цm х К1/ К0 + ПДВ; де
Ці – нова (змінена) ціна за одиницю товару, що імпортується;
Ц0 – первинна ціна за одиницю товару, що імпортується, без ПДВ, передбачена у Специфікації
(Додаток 1);
Цm – митна вартість товару, що імпортується (за одиницю виміру), згідно з даними вантажної
митної декларації (ВМД) на будь -яку дату місяця, у якому укладено цей Договір або остання
додаткова угода про зміну ціни товару;
К0 – офіційно встановлений НБУ курс Євро на день укладення цього Договору або на день
останньої зміни ціни товару;
К1 – офіційно встановлений НБУ курс Євро на день визначення нової (зміненої) ціни товару, що
імпортується;
ПДВ – розмір ПДВ, обчислений відповідно до чинного закон одавства;
Зміна істотних умов Договору у випадку передбаченому пунктом 11.2.8 цього Договору ,
здійснюється за ініціативою Продавця шляхом продовження строку дії Договору та з одночасним
або наступним визначення окремої специфікації товару, що буде постачат ися протягом
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зазначеного строку, і загальної ціни такого товару (у межах 20% ціни договору на момент
продовження строку його дії).
12. Додатки до договору
12.1.Невід'ємною частиною цього Договору є:
- додатки, додаткові угоди, акти прийому передачі, акти звір ки розрахунків, видаткові
накладні, Специфікація, інші документи, підписані сторонами у зв’язку з виконанням умов цього
Договору.
13. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН:
Продавець
Покупець
Комунальне підприємство
«Кременчукводоканал» Кременчуцької
міської ради
ТОВ «ТД «Євро Труб Полімер»
49000м. Дніпро,
39623, Україна, Полтавська область, м.
вул. Янтарна 40, кв. 174
Кременчук, пров. Героїв Бреста, 35 А
Код ЄДРПОУ 40245229
р/рахунок 26001001049018
р/р № 2600801812189 в
в ПАТ «Кристалбанк»
ПАТ "КРЕДОБАНК" у м. Дніпро
МФО 339050
МФО325365
код ЄДРПОУ 03361655
ІПН402452204610
ІПН 033616516031
свідоцтво платника ПДВ №100038303
тел. (0536) 77-97-01, 77-97-27, факс (05366)
74-74-45
e-mail: gpub@sat.poltava.ua
Директор
Ляшенко С.Є.
Директор______________/В.І. Солодяшкін/
М.П.
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Додаток №1 «Специфікація»
до Договору поставки №01/230419 від «23»квітня2019 р.
м. Дніпро
«23» квітня 2019 р.

№

1

Найменування товару

Кількість, Ціна за
од. виміру одиницю,
без ПДВ
Труба ПЕ-100 напірна водопровідна SDR-17 (1,0
390 м
3260,00
МПа) за ДСТУ Б.В.2.7-151:2008 діаметром 630
мм
Всього без ПДВ

Сума, без
ПДВ
1271400,00

1271400,00

ПДВ* 20%

254280,00

Загальна сума з урахуванням ПДВ*

1525680,00

* У разі надання цінових пропозицій Учасником - не платником ПДВ, або якщо предмет
закупівлі не обкладається ПДВ, такі пропозиції надаються без врахування ПДВ та зазначається
ціна без ПДВ, про що Учасником роби ться відповідна позначка.
Продавець
ТОВ «ТД «Євро Труб Полімер»

Директор

Ляшенко С.Є.

Покупець
Комунальне підприємство
«Кременчукводоканал» Кременчуцької
міської ради

Директор______________/В.І. Солодяшкін/
М.П.
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