Товариство з обмеженою відповідальністю «Паливторг»

ТзОВ «ПАЛИВТОРГ»
Юридична адреса: 79035 м. Львів вул. Зелена 115ж, кв.42
р/р 26007010018710 в ПАТ «Південний» МФО 328209, код ЄДРПОУ 40220890
e-mail: paluvtorg@gmail.com тел. 097-566-85-18 офіційний веб-сайт:www.paluvtorg.com.ua
_______________________________________________________________________________________________

Вих. № 25 від 07.06.2019 р.

ПРОЕКТ ДОГОВОРУ ПРО ЗАКУПІВЛЮ ЗА ДЕРЖАВНІ КОШТИ
м. Новоселиця
2019 рік

«___» _________

Замовник Відділ освіти Новоселицької районної державної адміністрації, в особі
начальника Руснак Аделіни Іванівни, що діє на підставі Положення про відділ освіти
Новоселицької районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови
Новоселицької районної державної адміністрації від 02 травня 2018 року № 227-р, з одного боку,
та постачальник Товариство з обмеженою відповідальністю «Паливторг», в особі директора
Морозова О.В., що діє на підставі Статуту, з іншого боку, що разом іменуються Сторони,
відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» від 25 грудня 2015 року № 922-VIII (із
змінами), уклали цей договір про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Постачальник зобов’язується поставити замовнику код ДК 021:2015 – 09110000-9 – Тверде
паливо (вугілля кам’яне марки ДГ 25-100 (або еквівалент)) (далі – товар), а замовник
зобов’язується прийняти і оплатити товар на умовах цього договору.
1.2. Кількість товару: 300 т.
1.3. Обсяги закупівлі товарів можуть бути зменшені залежно від реального фінансування
видатків та реальних потреб замовника.
2. ЯКІСТЬ ТОВАРІВ
2.1. Постачальник повинен поставити замовнику товар, якість якого відповідає умовам,
встановленим чинним законодавством (ДСТУ, ТУ тощо).
2.2. Товар повинен мати сертифікат генетичних, технологічних та якісних характеристик.
2.3. Постачальник гарантує якість товару, що постачаються. При поставці кожної партії товару
постачальник повинен надати замовнику посвідчення про якість на товар.
3. ЦІНА ДОГОВОРУ
3.1. Ціна цього договору становить ____________________________________________ грн.
(__________________________________________ гривень, ____________________ копійок). Ціна
договору визначена з урахуванням Податкового Кодексу України.
3.2. Ціна за одиницю товару: ______ грн./т.
3.3. Ціна цього договору може бути зменшена за взаємною згодою сторін.
4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ
4.1. Розрахунки між сторонами здійснюються за фактом поставки товару на підставі п. 1 ст. 49
Бюджетного кодексу України.
4.2. Оплата товару здійснюється замовником в національній валюті України в безготівковій
формі, шляхом перерахування коштів на рахунок постачальника після отримання замовником
товару на підставі видаткової накладної.

5. ПОСТАВКА ТОВАРІВ
5.1. Строк поставки товару: червень-жовтень 2019 року.
5.2. Місце поставки товару: заклади освіти Новоселицького району Чернівецької області,
підвідомчі відділу освіти Новоселицької районної державної адміністрації.
5.3. Приймання товару за кількістю та якістю здійснюється сторонами в порядку, що
визначається чинним законодавством.
5.4. Зобов’язання постачальника щодо поставки товару вважаються виконаними у повному обсязі
з моменту передачі товару у власність замовника з подальшим оформленням акту прийманняпередачі товару.
6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
6.1. Замовник зобов’язаний:
6.1.1. Своєчасно прийняти товар та оплатити його вартість на умовах цього договору.
6.1.2. Приймати поставлений товар в кількості відповідно до накладних та по якості відповідно
до документів, що засвідчують його якість.
6.2. Замовник має право:
6.2.1. Достроково розірвати цей договір у разі невиконання зобов’язань постачальником,
повідомивши про це постачальника у строк до 30 календарних днів.
6.2.2. Контролювати поставку товару у строки, встановлені цим договором.
6.2.3. Вимагати від постачальника поставку товару, якість якого відповідає умовам договору.
6.2.4. Направляти претензії постачальнику щодо кількості – протягом 10 календарних днів, а по
якості – протягом гарантійного строку з моменту поставки.
6.3. Постачальник зобов’язаний:
6.3.1. Забезпечити поставку товару у строки, встановлені цим договором.
6.3.2. Забезпечити поставку товару, якість яких відповідає умовам цього договору.
6.3.3. Після отримання претензії від замовника щодо кількості товару, забезпечити допоставку
(та/або заміну) товару.
6.3.4. Після отримання претензії від замовника щодо якості товару, забезпечити заміну
неякісного товару.
6.4. Постачальник має право:
6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлений товар.
6.4.2. На дострокову поставку товару за письмовим погодженням замовника.
6.4.3. У разі невиконання зобов’язань замовником, постачальник має право
достроково
розірвати цей договір, повідомивши про це замовника у строк до 30 календарних днів.
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. За порушення умов договору сторони несуть відповідальність відповідно до чинного
законодавства.
7.2. Сплата штрафу (пені, неустойки) не звільняє сторін від виконання зобов’язань, взятих по
цьому 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 календарних 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, які
видаються Торгово-промисловою палатою України.
8.4. Строки виконання зобов’язань за цим договором відкладаються відповідно часу дії обставин
непереборної сили.
8.5. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 90 календарних
днів, а сторони шляхом переговорів прийдуть до висновку про неможливість подальшого
виконання умов цього договору, кожна із сторін в установленому порядку має право розірвати
цей договір з обов’язковими взаєморозрахунками між сторонами.
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, спори (розбіжності) вирішуються у відповідності до
законодавства України в Господарському суді.
10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК ЗМІНИ ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
10.1. Договір набирає чинності з дати його укладення та діє до 31 грудня 2019 року, а в частині
проведення розрахунків до їх повного здійснення.
10.2. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до
виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:
10.2.1. зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків
замовника;
10.2.2. 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;
10.2.3. покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до
збільшення суми, визначеної в договорі;
10.2.4. 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;
10.2.5. узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів,
робіт і послуг);
10.2.6. зміни ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок;
10.2.7. 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;
10.2.8. зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини п’ятої статті 36 Закону України
«Про публічні закупівлі» 25 грудня 2015 року № 922-VIII (із змінами).
10.3. 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 на цю мету затверджено в
установленому порядку.
10.4. Якщо інше прямо не передбачено договором або чинним законодавством України, зміни до
договору можуть бути внесені тільки за домовленістю сторін, які оформляються додатковою
угодою до договору. Зміни до договору набирають чинності з моменту належного оформлення
сторонами відповідної додаткової угоди до договору, якщо інше не встановлено у самій
додатковій угоді, договорі або чинним законодавством України.
10.5. Якщо інше прямо не передбачено договором або чинним законодавством України, договір
може бути розірваний виключно за домовленістю сторін, шляхом оформлення додаткової угоди

до договору. Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення сторонами
відповідної додаткової угоди до договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді,
договорі або чинним законодавством України.
10.6. Умови цього договору можуть бути змінені за взаємною згодою сторін з обов’язковим
укладанням додаткової угоди до цього договору.
10.7. Цей договір укладено в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з них
зберігається у замовника, другий – у постачальника.
11. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ
11.1. Сторони зобов’язуються письмово повідомляти про зміну реквізитів (місцезнаходження,
найменування, організаційно-правової форми, банківських реквізитів тощо) не пізніше ніж через
десять днів після настання таких змін.
11.2. У випадках, не передбачених цим договором, сторони керуються чинним законодавством
України.
11.3. Після підписання цього договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні
угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього договору, втрачають
юридичну силу.
11.4. Жодна із сторін не має права передавати свої права за цим договором третій стороні без
письмової згоди іншої сторони.
12. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН
Замовник:

Постачальник:

Відділ освіти Новоселицької
районної державної адміністрації
60300, Чернівецька область,
Новоселицький район, м. Новоселиця,
вулиця Центральна, будинок 47,
код за ЄДРПОУ 40223907,
р/р 35419000093535
в УДКСУ у Новоселицькому районі
Чернівецької області, МФО 856135,
тел. (03733)50392, тел./факс (03733)51098

Товариство з обмеженою
відповідальністю «Паливторг»
Місцезнаходження: 79035, м. Львів, вул.
Зелена, 115Ж, кв.42
ЄДРПОУ: 40220890
Банк одержувача: АТ «Південний»
МФО (код банку): 328209
р/р: 26007010018710
тел.. 097-566-85-18

Начальник
___________________ Руснак А.І.

Директор
________________ / Морозов О.В./

Директор

Морозов О.В.

