ДОДАТОК 8
до тендерної документації

ПРОЕКТ
ДОГОВОРУ КУПІВЛІ - ПРОДАЖУ №_____

м. Коломия

"____ "___________ 2019 р.

Покупець: Комунальне Підприємство « Полігон Екологія», в особі директора Попелюка Михайла
Богдановича, що діє на підставі Статуту, і Продавець: Приватне підприємство «Укршляхсервіс» в особі
директора Проціва Миколи Васильовича , що діє на підставі Статуту ,з іншої сторони, які надалі
будуть іменуватися Сторони та/або Сторона, уклали даний договір, надалі -«Договір», про наступне:
1. Предмет Договору
1.1. Продавець приймає на себе зобов’язання передати у встановлений у даному Договорі термін у
власність Покупця щебінь «Товар», а Покупець зобов’язується прийняти Товар та оплатити його
вартість відповідно до умов цього Договору.
1.1.2. Предмет закупівлі: ДК 021:2015 - 44110000-4- «Конструкційні матеріали» (Емульсія
бітумна дорожня ЕКШ 60).
1.2. Продавець гарантує, що є власником Товару, який поставляється за даним Договором, і що товар
будь-яким способом не відчужений, не закладений, не перебуває у спорі та під арештом, прав відносно
нього у третіх осіб немає.
1.3. Кількість, асортимент та ціна Товару, що поставляється за цим Договором визначається у
видаткових накладних та в Додатку №1, який є невід’ємною частиною даного Договору.
2. Ціна. Загальна сума Договору
2.1. Товар поставляється Продавцем Покупцю за договірними цінами.
2.3. Загальна сума Договору складає загальну вартість поставленого Товару, яка зазначена у всіх
Рахунках, які були виставленні для оплати Покупцю по даному Договору та в Специфікаціях
(видаткових накладних).
2.4. Ціна цього Договору становить : шістсот п»ятдесять тисяч _грн, в тому числі ПДВ.
3. Якість Продукції
3.1. Якість Товару, що поставляється Продавцем повинна відповідати державним, галузевим
стандартам, технічним умовам та сертифікатам. Якість товару підтверджується відповідним
документом виробника на партію товару.
3.2. Разом з Товаром Продавець передає документи, які підтверджують якість товару та його
відповідність вимогам стандартів або технічним умовам, які визначені діючим в Україні
законодавством.
4. Умови та строк поставки, Право власності
4.1. Умови поставки Товару, викладені Сторонами у цьому Договорі, відповідають вимогам
Міжнародних правил щодо тлумачення термінів «Інкотермс 2010» з урахуванням положень даного
Договору.
4.2. Поставка Товару здійснюється на умовах ОБР «Оеііуегеб Оиіу Раіб» - склад Покупця (78200,
Україна, Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул. Шкрумеляка, 36, якщо інше місце будь-яким
способом не вказано Покупцем).
4.3. Постачальник своїми силами та засобами здійснює розвантаження Товару в указане місце
Покупцем.
4.4. Поставка Товару також може здійснюватись на інших умовах погоджених з Продавцем в
письмовій та/або формі.

4.4.1. Поставка Товару також може здійснюватись на умовах самовивозу (шляхом видачі
довіреності).
4.1. Поставка Товару проводиться на протязі 3-х робочих днів після узгодження заявки Покупця.
Заявка рахується узгодженою, якщо вона подана Покупцем Продавцю в письмовому вигляді та/або в
усній формі та/або в телефонному режимі або (на електрону адресу Продавця, факсом ).
4.2. Здавання-приймання Товару за кількістю та якістю проводиться у присутності уповноважених
представників Сторін на складі Покупця. Обов’язок перевірки кількості, асортименту та якості
Товару, покладається на представника Покупця в момент відпуску Товару на складі Покупця при
здаванні - прийманні Товару.
4.3. Право власності на Товар, а також усі пов’язані з ним ризики переходять від Продавця до Покупця
з моменту передачі Товару Покупцю.
4.4. При передачі Товару Продавець передає Покупцеві однин примірник видаткової накладної.
4.5. Продавець проводить реєстрацію податкових накладних в електронному вигляді в реєстрі
первинних документів у відповідності до чинного законодавства України.

5. Порядок розрахунків
5.1. Оплата Товару
проводиться Покупцем шляхом перерахування коштів на розрахунковий
рахунок Продавця, що зазначений в цьому Договорі.
5.2. Оплата Товару здійснюється протягом 20 банківських днів з моменту отримання Товару та
підписання відповідних видаткових накладних.
5.3. Фактом оплати вважається день списання грошових коштів з розрахункового рахунку Продавця.
6. Відповідальність сторін
6.1. У разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть
відповідальність відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства України.
6.2. За прострочення строків оплати Товару, встановлених в Договорі, Покупець сплачує Продавцю
пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченого платежу за кожен день
прострочки за весь період прострочення. Крім сплати пені за той самий період, Покупець сплачує
Продавцю штраф у розмірі 1 % від суми неоплаченого Товару.
6.3. Продавець за порушення терміну поставки товару понад строк, який визначений в заявці Покупця,
сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості недопоставленого товару за
кожний день прострочення за весь період прострочення.
6.4. Всі спори між Сторонами по даному Договору вирішуються шляхом переговорів. При цьому
складається відповідний протокол.
6.5. У випадку, якщо Сторони в результатів переговорів не прийшли до порозуміння, спори, які
виникли між Сторонами, підлягають вирішенню у відповідності з чинним законодавством України.
6.6. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов’язань по даному Договору, якщо
це невиконання зобов’язань виникло внаслідок обставин форс-мажору.
6.7. У разі невиконання Покупцем свого зобов’язання щодо оплати Товару, застосовуються
положення ст. 538 Цивільного кодексу України.
6.8. Дострокове розірвання строку дії цього Договору не звільняє Покупця від обов’язку повністю
розрахуватись з Продавцем за поставлений Товар.

7. Прикінцеві положення
7.1. Даний Договір Сторони скріплюють печатками.
7.2. Істотні умови цього Договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання
зобов’язань Сторонами, крім випадків:
7.2.1. Зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;
7.2.2. 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;
7.2.3. Покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення
суми, визначеної в договорі;

7.2.4. 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;
7.2.5. Узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і
послуг);
7.2.6. Зміни ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок;
7.2.7. Зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу
споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Ріайз,
регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю, у разі
встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;
7.2.8. Зміни умов у зв’язку із застосуванням п. 7.2.5. Договору.
7.2.9. 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.
7.3. Жодна із Сторін не має права передавати свої права за даним Договором третій Стороні без
письмової згоди другої Сторони.
7.4. Покупець є платником податку на прибуток на загальних умовах.
7.5. Даний Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами і діє до 31 грудня 2019
року.
7.6. Сторони погодили, що текст цього Договору, будь-які матеріали, інформація і відомості, які
стосуються цього Договору є конфіденційними і не можуть передаватись третім особам без
попередньої письмової згоди іншої Сторони Договору, крім випадків коли така передача пов’язана з
одержанням офіційних дозволів, документів для виконання Договору або сплати податків, інших
обов’язкових платежів, а також у випадках, передбачених чинним законодавством.
7.7. Даний Договір складений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному
примірнику для кожної із Сторін.
7.8. У всіх інших випадках, непередбачених даним Договором, Сторони керуються чинним
законодавством України.
8. Юридичні адреси Сторін
ПОКУПЕЦЬ
КП «Полігон Екологія»
м. Коломия, вул. Шкрумеляка,36
ЄДРПОУ 13655234
Р/р 2600805250761
в ПАТ КБ «Приватбанк»
МФО 336677
ІПН 136552309071
Р/р 35433004043492
ГУ ДКСУ в Івано-Франківській обл.
МФО 836014

Директор
КП «Полігон Екологія»

___________________ М.Б.Попелюк

ПРОДАВЕЦЬ
ПП «Укршляхсервіс»

Код ЄДРПОУ - 36544330
Банк платника - Райффайзен банк Аваль,
м. Київ МФО 380805
р/р 26005516047
ІПН: 36544330941
Юридична адреса: 78106
с. Котиківка вул. Вітовського,24
Городенківський район Ів.-Франківська обл.

Додаток №

до Договору №___
від «___ »________ 2019 р.

Специфікація

ДК 021:2015 - 44110000-4- «Конструкційні матеріали» (Емульсія бітумна дорожня ЕКШ 60)

Найменування

№
п/п
1

Одиниця
вимірювання
т.

Емульсія бітумна
дорожня ЕКШ 60

Кількість

Ціна за
одиницю
з ПДВ (грн.)
13000,00

650000,00

Загальна вартість грн. з ПДВ
ПДВ 20% (в т.ч, ПДВ)

650000,00
10833,33

50

Сума
(грн.)

1. Дана Специфікація складена у двох оригінальних примірниках, по одному
для кожної зі сторін, та є невід’ємною частиною Договору.

Юридичні адреси Сторін
ПОКУПЕЦЬ
КП «Полігон Екологія»

ПП «Укршляхсервіс»

м. Коломия, вул. Шкрумеляка,36
ЄДРПОУ 13655234
Р/р 26008052507617
в ПАТ КБ «Приватбанк»
МФО 336677
1ПН 136552309071
Р/р 35433004043492
ГУ ДКСУ в Івано-Франківській обл.
МФО 836014

Код ЄДРПОУ - 36544330
Банк платника - Райффайзен банк
Аваль, м. Київ МФО 380805
р/р 26005516047
ІПН: 36544330941
Юридична адреса: 78106
с. Котиківка вул. Вітовського,24
Городенківський район Ів.-Франківська
обл.
Ел. адреса: икгЬііит@етпаі1.сот

Директор
КП «Полігон Екологія»

___________________ М.Б.Попелюк

ПРОДАВЕЦЬ

