ДОГОВІР ПОСТАВКИ №
"Л Л І /
2019 р.
Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКОПРОМ СІСТЕМ» в подальшому в
даному Договорі іменується "Постачальник", в особі директора Кісіля Івана Віталійовича,
який діє на підставі Статуту, з одного боку, та Київське вище професійне училище
будівництва і дизайну, в подальшому в даному Договорі іменується "Покупець", в особі
директора Алексенка Георгія Вячеславовича, що діє на підставі Статуту, з другого боку,
що в подальшому в даному Договорі разом іменуються "Сторони", а кожен окремо "Сторона", уклали даний Договір поставки про наступне.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Постачальник передає у власність Покупця, а Покупець сплачує за отримані товари:
господарчі товари, в подальшому в даному Договорі —"Товар",зазначений в асортименті,
кількості та ціні, визначених специфікації (Додаток 1) до цього Договору, який є
невід'ємною частиною даного Договору, а Покупець зобов'язується прийняти Товар і
оплатити його на умовах, передбачених даним Договором.
1.2. Кількість товару, що є предметом Договору, може бути скоригована в
залежності від виділених асигнувань та потреб Покупця.
2.ЦІНА ТА ЗАГАЛЬНА СУМА ДОГОВОРУ
2.1. Ціна товару кожного найменування зазначається у видаткових накладних, що
є невід’ємною частиною Договору 25 614,48 грн. (двадцять п’ять тис. шістсот
чотирнадцять грн., 48 коп.) в т.ч. ПДВ та може змінюватись протягом дії Договору, в
зв’язку зі змінам и бюджетних асигнувань.
2.3. Відпускна ціна Товару включає в себе вартість тари, упаковки, доставки до
складу Покупця.
2.4. Ціни на товар, який є предметом закупівлі, не можуть бути безпідставно
змінені протягом строку дії договору.
2.5.Зміни цін та доповнення до специфікації оформлюються письмово у вигляді
додаткових угод до цього Договору.
3. УМОВИ РОЗРАХУНКУ ТА ПОСТАЧАННЯ
3.1. Розрахунки за поставлений товар здійснюються за фактом постачання товара
Покупцю.
3.2. Оплата вартості Товару, який поставляється, на умовах цього Договору
проводиться до терміну зазначеного у відвантажувальній накладній, але в будь-якому
випадку не більше 10 календарних днів від дати набуття права власності на Товар.
3.3. Розрахунки за Товар здійснюються у разі наявності та в межах відповідних
бюджетних асигнувань в безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на
розрахунковий рахунок Постачальника протягом 10-ти банківських днів з моменту
поставки Товару.
3.4. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений товар
здійснюється протягом 3-х банківських днів з дати отримання Покупцем бюджетного
фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.
4. ЯКІСТЬ ТОВАРУ

4.1.
Якість товару, що постачається, відповідає діючому законодавств
стандартам, технічним умовам данного виду товару, підтверджується сертифікатом якості
виробника, має реєстраційні посвідчення.

4.2. Якщо поставлений товар виявиться неякісним, або таким, що не відповідає
умовам цього Договору, Постачальник зобов’язаний замінити цей товар. Всі витрати,
пов’язані із заміною товару неналежної якості несе Постачальник.
4.3. Товар повинен передаватися Покупцю в упаковці, яка відповідає характеру
товару, забезпечує цілісність товару та збереження його якості під час перевезення.
5. УМОВИ ПОСТАЧАННЯ
5.1. Постачальник здійснює поставку товару протягом 5 (п’ти) робочих днів з
дати підписання даного договору..
5.2. Постачальник здійснює поставку товару за кінцевим місцем призначення
Покупця: 03061, м. Київ, вул. Шепелева, З
5.3. Доставка, завантаження та розвантаження товару здійснюється
автотранспортом Постачальника за власні кошти.
5.4. Датою поставки є дата коли Товар переданий у власність Покупця.
5.5. Зобов’язання Постачальника щодо поставки Товару вважається виконаними в
повному обсязі з моменту передачі Товару у власність Покупця.

6. ПЕРЕДАЧА І ПРИЙМАННЯ ТОВАРУ
6.1. Приймання-передача Товару по кількості проводиться відповідно до товаро
супровідних документів, по якості - відповідно до документів, що засвідчують його якість.
6.2. При винекнені претензій по некомплектості чи якості Товару, Постачальник
повинен замінити неякісний Товар, або довезти недостатню кількість товару протягом 2-х
робочих днів з дати отримання претензій від Покупця.
7. ПАКУВАННЯ ТА МАРКУВАННЯ
7.1. Товар, отриманий розпакованим або у неналежній упаковці, має бути
замінений Постачальником за власний рахунок впродовж 3-х робочих днів з дати
постачання.
8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
8.1. В разі затримки поставки Товару або поставки не в повному обсязі,
заявленному Покупцем, постачальник сплачує неустойку у розмірі однієї облікової ставки
НБУ від суми непоставленого товару за кожен день затримки.
8.2. Сплата пені не звільняє сторони від виконання прийнятих на себе зобов’язань
по Договору поставки.
8.3. У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони несуть
відповідальність передбачену чинним законодавством України.
9. ФОРС-МАЖОНІ ОБСТАВИНИ
9.1. Ніяка відповідальність не може бути наслідком невиконання або неналежного
виконання будь-якого із положень цього Договору, якщо це невиконання або неналежне
виконання є наслідком причин, що знаходяться поза контролем виконавчої сторони, таких
як пожежі, стихійні лиха, воєнні дії, торгове імбарго.
9.2. При винекнені форс-мажорних обставин, які роблять неможливим повне або
часткове виконання кожної із сторін зобов’язань за цим Договором, виконання умов цього
Договору відсувається відповідно до часу, протягом якого будуть діяти такі обставини.
9.3.Якщо ці обставини будуть продовжуватись більше 6 місяців, то кожна із
сторін в праві відмовитися від подальшого виконання обов'язків за цим Договором
відносно непоставленого товару.

9.4. Сторона, для якої виникла неможливість виконання зобов’язань за цим
Договором, повинна протягом 3-х днів сповістити іншу сторону про початок і припинання
форс-мажорних обставин.
9.5. Наявність та строк дії форс-мажорних обставин підтверджується Торговопромисловою палатою України або іншими документами.

10. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
10.1. Усі спори та розбіжності, які виникли впродовж терміну дії Договору,
вирішуються Сторонами шляхом переговорів.
10.2. Спірні питання, з яких Сторони не дійшли згоди шляхом переговорів,
розв’язуються у відповідності до чинного законодавства України в господарському суді.
11.ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
11.1.Строком дії Договору є час, протягом якого сторони можуть здійснити свої
права і виконати свої зобов'язання відповідно до Договору.
11.2. Договір набуває чинності з моменту його підписання та діє до «31» грудня
2019 року, а в частині виконання зобов’язань сторонами до повного його виконання.
12.ІНШІ УМОВИ
12.1. Дія Договору припиняється:
- повним виконанням Сторонами своїх зобов»язань за цим Договором;
- за згодою сторін;
- з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.
12.2. Цей Договір може бути змінено та доповнено за згодою Сторін, а також в
інших випадках, передбачених чинним законодавством України.
12.3. Зміни, доповнення до Договору, а також само розірвання Договору
оформлюються в письмовій формі як додаткові угоди та підписуються уповноваженими
представниками обох Сторін. Усі додаткові угоди є невід’ємними частинами Договору.
12.4. Жодна із сторін не має права передавати права та обов’язки за цим
Договором третій особі без отримання письмової згоди іншої сторони.
12.5. Даний договір викладений українською мовою в двох примірниках які
мають однакову юридичну силу по одному для кожної із Сторін.
13.ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН
ПОСТАЧАЛЬНИК
ТОВ «ЕКОПРОМ СІСТЕМ»
03061, м. Київ, вул. Шепелева Миколи, 6
р/р 26002878851057 банк АТ «УкрСиббанк»
МФО 351005
ЄДРПОУ 41925714
ІПН 419257126581
Тел. (096) 857-41-93

І.В. Кісіль

ПОКУПЕЦЬ
Київське вище професійне училище
будівництв і дизайну
03061, м. Київ, вул. Шепелєва, З
р/р 35421284047441 УДКСУ у
Солом’янському районі м. Києва
>0019
>544490
-12-15

Г.В. Алексенко

Додаток № 1
до Договору №/? //£
від «&/_»
2019 року

СПЕЦИФІКАЦІЯ

1.

Віники « Сорго» вищий гатунок

2.

Мітли березові(свіжа)

шт

150

9,00

1 350,00

3.

Лопата для снігу широка “ Маап” широкий
ковш,з подвійною округленою металевою
ручкою 45х75см(Польша)

шт

3

643,98

1 931,94

4.

Щітка для прибирання Ь=22 Ь=120 на
дерев’яній колодці з ручкою»ЧП КВВ»

шт

4

105,78

423,12

5.

Швабра для миття вікон з телескопічною
ручкою Б д и к г О У ЕТИ 20 см

шт

2

325,02

650,04

6.

Набір совок і щітка з довгою ручкою 10см.

шт

5

86,64

433,20

7.

Комплект» Ершик для унітазу»

шт

8

27,12

216,96

8.

Корзина для сміття (білі)

шт

10

34,02

340,20

9.

Прибиральний візок,каркас якого виконаний з
металу,пластиковий віджим розмір
900x450x800 ммі, два пластикових відра по 25
літрів і кошик для аксесуарів.
Швабра по бокам кнопки для розкладання та
складання швабри, по боках два отвіра, в яку
вставляються кнопки від мопа,діаметр від 18
до 23 мм.Розмір 40x11 см
Рукоятка алюмінієва для швабри з віджиму

шт

5

3 109,44

15 547,20

шт

5

223,56

1 117,80

шт

5

82,38

411,90

Моп,хлопко вий для влажного прибирання,з
боку на кнопках, для кріплення швабри. Розмір

шт

10

67,50

675,00

10.

11.
12.

Найменування товару

Загальна сума,
з ПДВ, в грн.

Од.
К-сть Сума за
виміру
од. товару
з ПДВ,
грн.
26,22
шт
96

№
з/п

2 517,12

44х12 см
Сума без ПДВ:
ПДВ:
Разом:

ПОСТАЧАЛЬНИК
TOB «ЕКОПРОМ СІСТЕМ»
03061, м. Київ, вул. Шепелева Миколи, 6
р/р 26002878851057 банк АТ «УкрСиббанк»
МФО 351005
ЄДРПОУ 41925714
ІПН 419257126581
Тел. (096) 857-41-93

21 345,40
4 269,08
25 614,48

ПОКУПЕЦЬ
Київське вище професійне училище
будівництв і дизайну
03061, м. Київ, вул. Шепелева, З
р/р 35421284047441 УДКСУ у
Солом’янському районі м. Києва.
МФО 820019
ЄДРПОУ 02544490
Тел-і%«Ш7-12-15

