ДОГОВІР № о /'Я У ////
.
про закупівлю товарів за державні кошти
м. Київ
“ /У ”
2019 року
Фізична особа-підприємець «Пірожик Микола Іванович» в особі директора Пірожика
Миколи Івановича, що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, зареєстрований №21970170000002608
від 14.12.2005 р., (далі - Продавець) з однієї сторони, та Національний університет оборони
України імені Івана Черняховського (далі - Покупець), в особі начальника Національного
університету оборони України імені Івана Черняховського Сиротенка Анатолія Миколайовича,
що діє на підставі Статуту, з другої сторони (разом - Сторони), на підставі рішення тендерного
комітету від 23.09.2019 року №774 уклали цей договір про наступне:
1. Предмет договору
1.1.
Продавець передає у власність Покупцеві продукцію (товар), а Покупець оплачує за
ціною та кількістю вказаними у специфікації, яка є невід’ємною частиною даного Договору.
Найменування
продукції
(товарів)
згідно
національного
класифікатора
ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” - код СРУ 37310000-4 музичні інструменти (туба)
за ціною та кількістю вказаній у специфікації:
СПЕЦИФІКАЦІЯ
№
з/п

1

Назва
Туба вентильна (виробництво Україна,
метал-напівтомпак, нейзильберові вставки
та механізми, чотирьох вентильна, діаметр
раструба 450мм, шариковий механізм
вентилів, діаметр канала 21мм, лаковане
покриття, чохол в комплекті

Одиниця
виміру

ш-т

Кількість
шт.

2

Вартість
за 1
одиницю,
грн.

Сума без
ПДВ, грн.

67500,00

135000,00

Загальна без ПДВ:

135000,00

ПДВ 20%: 0,00
Всього у т.ч. ПДВ:

135000,00

1.2.
Обсяги закупівлі продукції (товару) можуть бути зменшені залежно від реального
фінансування видатків та потребам Покупця.
2. Якість товарів (робіт чи послуг), гарантійний термін
Цг
2.1. Продавець повинен поставити Покупцю продукцію (товари), що є предметом за цим
Договором,
згідно
державним
стандартам,
технічним
нормам
та
правилам
(ДСТу, № 97.200.20), а також усім якісним характеристикам, які передбачені в специфікації
Продавця.
2.2. Продавець гарантує якість та надійність продукції (товару), що постачається.
2.3. Прийом продукції (товару) по кількості та якості проводиться представниками Сторін
відповідно до діючих керівних документів в момент прийому-передачі. У разі наявності
відхилень якості продукції (товару) від встановлених норм, або передачі неякісної продукції
(товару), чи виявлені дефектів які неможливо було перевірити під час прийому-передачі,
Продавець проводить заміну продукції (товару) на якісну протягом 14 діб з моменту отримання
такої продукції (товару).
2.4.
Гарантійний термін на продукціїо (товар), становить 24 місяці, гарантійні талони будуть
зберігатися у оркестрі університету.
3. Ціна договору
3.1.
Ціна продукції (товару) - договірна, і визначається при оформленні замовлення на
продукцію (товар).

3.2. Ціна цього Договору становить: 135000.00 грн. ( сто трилпять п’ять тисяч гривень
00 копійок 1 без ТТЛВ- платник єдиного податку на прибуток 2 (другої групи).
3.3. Ціна за одиницю продукції (товару) цього Договору може бути зменшена без зміни
кількості (обсягу) та якості товарів.
3.4. Збільшення ціни товару (продукції) за одиницю не більше ніж на 10 відсотків у разі
коливання ціни такого товару (продукції), за умови, що зазначена зміна не призведе до
збільшення суми, визначеної в Договорі.
3.5. Ціна на продукцію (товари) встановлюються в національній валюті України.
4. Порядок здійснення оплати
4.1. Розрахунки проводяться шляхом:
перерахуванням Покупцем коштів на розрахунковий рахунок Продавця в безготівковій
формі, після отримання продукції (товару), згідно видаткової накладної та рахунку-ф актури на
продукцію (товари). Оплата за отриману продукцію (товар) здійснюється Покупцем на протязі
не більше як 7-ми банківських днів, що визначається по даті підписання видаткової накладної,
за умови наявності коштів за кодами видатків Міністерства оборони України
4.2. До рахунку додається: видаткова накладна.
4.3. Оплата рахунку буде здійснена за рахунок коштів загального фонду КПКВ 2101020/3,
КЕКВ 3110 код видатків 050.
5. Поставка продукції (товарів)
5.1. Покупець подає Продавцю заявку в якій визначається найменування, кількість
продукції (товару) і місце доставки відповідно до умов цього Договору.
5.2. Продавець самостійно і за власні кошти забезпечує транспортування продукції (товару)
від місця приймання-передачі до місця призначення на умовах DDP згідно міжнародних правил
по тлумаченню термінів „ШКОТЕРМС” в редакції 2010 року.
5.3. Поставка продукції (товару) здійснюється протягом 2-х (двох) робочих днів з моменту
отримання заявки на поставку.
5.4. Строк поставки продукції (товару) здійснюється Продавцем до 22 листопада 2019
року.
5.5. Місце поставки (передачі) товарів м. Київ, пр-т. Повітрофлотський, 28.
6. Права та обов’язки сторін
6.1. Покупець зобов’язаний:
6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлену продукцію (товари).
6.1.2. Приймати поставлену продукцію (товари) згідно видаткових накладних.
6.2. Покупець має право:
6.2.1. Достроково, в односторонньому порядку розірвати Договір попередивши Продавця
про це за 10 днів у таких випадках:
- у разі прийняття рішення про недоцільність в подальшому здійснювати закупівлю Товару
(якщо поставка здійснюється партіями), в будь-який час до закінчення його поставки,
оплативши Продавцю за фактично поставлений Товар;
- якщо подальше дотримання умов Договору перешкоджає виконанню (або створює загрозу
невиконання) покладених на Покупця Статутних обов’язків;
- в інших випадках, встановлених законом або Договором.
6.2.2. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання або неналежного виконання
Продавцем умов цього Договору, попередивши Продавця про це за 7 (сім) днів до дати
розірвання.
6.2.3. Контролювати поставку Продавцем Товару у строки, встановлені цим Договором.
6.2.4. Повернути платіжні документи Продавцю без здійснення оплати в разі неналежного
оформлення документів, зазначених у пункті 4.2 розділу 4. цього Договору (відсутність печатки,
підписів тощо);
6.2.5. У випадку поставки Товару неналежної якості або невідповідності його супровідним
документам, виявлення факту некомплектності Товару, не приймати Товар до усунення
Учасником недоліків або заміни Товару неналежної якості на Товар належної якості.
У разі дострокового одностороннього розірвання (припинення) або заміну Покупцем умов
цього Договору Сторони не несуть матеріальної відповідальності за шкоду (збитки) заподіяні в
наслідок таких дій, за виключенням п.6.2.2.
6.3. Продавець зобов’язаний:

6.3.1. Забезпечити поставку продукції (товарів) у строки, встановлені цим Договором;
6.3.2. Забезпечити поставку продукції (товарів), якість яких відповідає умовам,
установленим розділом 2 цього Договору;
6.4. Продавець має право:
6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлену продукцію (товари);
6.4.2. На дострокову поставку продукції (товарів) за письмовим погодженням Покупця.
7. Відповідальність сторін
7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором
Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним в Україні законодавством та цим
Договором.
7.2. Сторони домовились, що погоджений розмір збитків, а також неустойки, який підлягає
відшкодуванню Національним університетом оборони України імені Івана Черняховського за
несвоєчасність грошових розрахунків не може бути більшим за суму заборгованості. Відповідно
до ч. 2 ст. 625 Цивільного кодексу України та ч. 6 ст. 231 Господарського кодексу України
Сторони встановили інший розмір процентів: 0 (нуль) процентів для Національного університету
оборони України імені Івана Черняховського
7.3. При порушенні термінів поставки Продавець сплачує Покупцю пеню у розмірі 0,1% від
суми Договору за кожний день прострочення, а за прострочення понад ЗО днів додатково
стягується штраф у розмірі 7% вказаної вартості Договору.
7.4. За порушення умов Договору щодо кількості, якості наданих товарів (послуг, робіт)
Продавець сплачує Покупцю штраф у розмірі 20% вартості неякісного Товару.
7.5. За відмову Продавця від поставки Товару чи розірвання Договору у зв’язку з
порушенням Продавця умов цього Договору, останній сплачує Покупцю штраф у розмірі 5%
від вартості Товару.
7.6. Сплата штрафних санкцій не звільняє жодну із Сторін від виконання зобов’язань або
усунення порушень.
7.7. Якщо Договір було розірвано з підстав визначених у п.6.2.1, п.8.4., п.12.2. даного
Договору, Сторони звільняються від компенсацій одна одній витрат і збитків, зумовлених
розірванням (припиненням) Договору.
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).
8.2. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії обставин
непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 10 днів з моменту їх виникнення
повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі, що повинно бути підтверджено довідкою з
ТПП України.
8.3. Всі зміни та доповнення до цього Договору складаються у письмовій формі і
вважаються дійсними після їх підписання представниками.
8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж
7 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 срори (розбіжності) вирішуються у судовому
порядку.
9.3. Сторони погодились, що текст Договору, будь які матеріали, інформація і відомості, які
стосуються Договору, є конфіденційними і не можуть передаватись будь-яким особам без
письмової згоди іншої сторони Договору, крім випадків, коли таке передавання пов’язане з
одержанням офіційних дозволів та документів для виконання договору, або оплати податків,
інших платежів, а також у випадках, передбачених чинним законодавством.
10. Строк дії Договору
10.1.
Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими
представниками Сторін та скріплення печатками і діє до 31 грудня 2019 року, або до повного
виконання взятих зобов’язань Сторонами.

10.2. Договір може бути достроково розірваний за спільною згодою Сторін, що
оформлюється шляхом укладення додаткової угоди до Договору, крім випадків, передбачених
цим Договором.
10.2.1. Договір вважається розірваний в односторонньому порядку з підстав, визначених у п.
6.2.2, через 7 (сім) робочих днів від дати направлення відповідного листа-повідомлення
рекомендованим листом за вказаними у Договорі реквізитами Учасника.
10.3. Закінчення дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення,
яке мало місце під час його дії.
11. Антикорупційне застереження.
11.1. При виконанні своїх зобов'язань за цим Договором, Сторони, їх афілійовані особи,
працівники або посередники не виплачують, не пропонують і не дозволяють виплату будь-яких
грошових коштів або передачу цінностей, прямо або опосередковано, будь-яким особам, для
впливу на дії чи прийняття рішення цими особами з метою отримання будь-якої неправомірної
вигоди.
11.2. При виконанні своїх зобов'язань за цим Договором, Сторони, їх афілійовані особи,
працівники або посередники не здійснюють дії, що кваліфікуються застосовними для цілей
цього Договору законодавством, як дача/отримання неправомірної вигоди, корупційне
правопорушення, а також дії, що порушують вимоги законодавства про запобігання корупції та
міжнародних Актів про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом.
11.3. Кожна із Сторін цього Договору відмовляється від стимулювання будь-яким чином
працівників іншої Сторони, в тому числі шляхом надання грошових сум, подарунків,
безоплатного надання на їх адресу Послуг та іншими, не пойменованими у цьому пункті
способами, що ставить працівника в певну залежність і спрямованого на забезпечення виконання
цим працівником будь-яких дій на користь стимулюючої його Сторони.
Під діями працівника, здійснюваними на користь стимулюючої його Сторони, розуміються:
надання невиправданих переваг у порівнянні з іншими контрагентами;
надання будь-яких гарантій;
прискорення існуючих процедур (спрощення формальностей);
інші дії, що виконуються працівником в рамках своїх посадових обов'язків, але йдуть
врозріз з принципами прозорості та відкритості взаємин між Сторонами.
11.4. У разі виникнення у Сторони підозр, що відбулося або може відбутися порушення
будь-яких антикорупційних умов, відповідна Сторона зобов'язується повідомити іїппу Сторону у
письмовій формі. Після письмового повідомлення, Покупець має право призупинити виконання
зобов'язань за цим Договором до отримання підтвердження, що порушення не відбулося або не
відбудеться. Це підтвердження повинне бути надіслане протягом 10 (десяти) робочих днів з дати
направлення письмового повідомлення.
11.5. У разі виявлення ознак порушення антикорупційного законодавства Покупець має
право в односторонньому порядку відмовитися від виконання Договору шляхом направлення
відповідного письмового повідомлення.
11.5.1. Договір вважається розірваним на 5 (п’ятий) календарний день з дати отримання
такого повідомлення Продавцем.
11.6. Зазначені у цьому розділі умови є істотними умовами цього Договору.
12. Інші умови
12.1. Жодна із Сторін не має права передавати свої права та зобов’язаний за цим Договором
будь-якій особі без письмової згоди другої Сторони.
12.2. У разі зміїш реквізитів підприємства, ю ^дичної адреси, інших зміїї, які можуть
спричинити неможливість виконання зобов’язань по цьому Договору Сторони зобов’язані
повідомити одна одну про це не пізніше 10 календарних днів з моменту виникнення таких
обставин.
12.3. Даний договір складено у трьох оригінальних примірниках, по одному для кожної
сторони та оркестру університету, що здійснює супровід та контроль за виконанням договору,
які мають однакову юридичну силу.
12.4. Усі повідомлення, що стосуються внесення доповнень, зміїї, уточнень та ін. до
Договору повинні здійснюватись письмово й будуть вважатись надісланими, якщо вони
передаються за допомогою факсимального зв’язку, з подальшою передачею цих повідомлень
особисто або надсилаються рекомендованою кореспонденцією.

12.5. Додаткові угоди та додатки до Договору є його невід’ємними частинами і мають
юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та
скріплені їх печатками.
12.6. Продавець «Пірожик Микола Іванович» є платником єдиного податку на прибуток 2
(другої групи).
13. Юридичні адреси та банківські реквізити сторін
ПРОДАВЕЦЬ:
Фізична особа-підприємець

«Пірожик Микола Іванович»
Юридична адреса:

45000, Волинська обл., м. Ковель, вул.
Театральна, буд.26
Банківські реквізити:
р/р 26002140568
в Райффайзен банк «АВАЛЬ», м. Київ
МФО 380805,
ШН 2043005337
Контактний телефон:
телефон: (067) 920-97-45
Фізична особа-підприємець

ПОКУПЕЦЬ:
Національний університет оборони України
імені Івана Черняховського

Адреса: 03049 м. Київ пр-т. Повітрофлотський,
28
р\р №
в ДКСУ м. Києва,
МФО 820172,
Код ЄДРПОУ 07834530,
ШН: № 078345326587
Свідоцтво платника ПДВ 200131158
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