ФОП РЯБЕЦЬ ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
42342, Сумська обл., Сумський р-н,с. Косівщина, вул. Першотравнева, 67
код ЄДРПОУ 3160609729
р/р 26000055038577 в СУМСЬКА ФIЛIЯ АТ КБ "ПРИВАТБАНК",
МФО 337546
телефон (066) 455-37-26, (098) 708-22-74
E-mail:ryabec.yv86@gmail.com
Додаток 1
вих. № 318 від 23.09.2019р.
ПРОПОЗИЦІЯ ЕЛЕКТРОННИХ ТОРГІВ
Я, ФОП Рябець Юлія Володимирівна, надаю свою пропозицію щодо участі у
електронних торгах на закупівлю скарифікаторів медичних.
Ціна (по всім найменуванням разом) пропозиції електронних торгів становить:
№
п\
п

найменування

1

Скарифікатори медичні з нержавіючої
хромованої сталі стерильні по 200
штук в груповій упаковці

Од. вим.

кіль
кість

Ціна за
один.
грн..(без
ПДВ)

Ціна за
один.
грн..(з
ПДВ)

сума ,
грн. (без
ПДВ)

упаковка

70

44,40

-

3108,00

загальна ціна пропозиції електронних торгів складає 3108,00 (Три тисячі сто вісім грн 00 коп)
грн. без ПДВ.
1. Якщо моя пропозиція буде акцептована, я візьму на себе зобов'язання виконати всі
умови, передбачені цією пропозицією та формою «Основні умови, які обов’язково будуть
включені до договору».
2. Я погоджуюся з умовами, що замовник може відхилити мою чи всі пропозиції
електронних торгів згідно з умовами цієї документації, та розумію, що замовник не обмежений
у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для нього умовами.
3. Якщо моя пропозиція електронних торгів буде акцептована, я зобов'язуюся укласти
Договір про закупівлю відповідно до вимог замовника, цієї документації та умов акцептованої
пропозиції електронних торгів.
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Зразок договору
При заповненні договору, просимо на кожній сторінці ставити печатку
(для казначейства)
ДОГОВІР №
ПРО ЗАКУПІВЛЮ ТОВАРІВ
«_____»__________2019р.
м. Тростянець
Комунальне некомерційне підприємство «Тростянецька міська лікарня» Тростянецької
міської ради (далі Замовник) в особі Генерального директора Плахтирі Анатолія Анатолійовича,
що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, і Фізична особа-підприємець Рябець Юлія
Володимирівна (далі - Учасник), що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстра
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 27.03.2019 р. за
номером 2 623 000 0000 004910, з іншої сторони (далі разом – Сторони), уклали цей договір
(далі – Договір) про таке:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1.Учасник зобов'язується поставити код CPV за ДК 021:2015 – 33140000-3 Медичні
матеріали зазначені в цьому Договорі та специфікації до нього, а Замовник – прийняти і
оплатити такий Товар.
1.2. Найменування (номенклатура, асортимент) та кількість Товару наведені у специфікації
(Додаток 1 до цього Договору), що є невід’ємною частиною даного Договору.
1.3. Обсяги закупівлі Товару можуть бути зменшені залежно від реального фінансування
видатків.
II. ЯКІСТЬ ТОВАРІВ
2.1. Учасник повинен передати (поставити) Замовнику Товар, якість якого повинна відповідати
і підтверджуватись сертифікатами якості, що відповідають державним стандартам, технічним
умовам, іншій технічній документації, яка встановлює вимоги до їх якості. Термін придатності
Товару на момент передачі Покупцю, повинен становити не менше 2 років до його закінчення
зазначеного на Товарі.
2.2. На всі товари Постачальник зобов’язується передати належним чином оформленні
документи, а саме: сертифікати якості, сертифікати стерильності, інструкції щодо застосування,
реєстраційні посвідчення (свідоцтво про державну реєстрацію виробу), паспорт на виріб,
висновок державної санітарно-епідемічної експертизи.
2.3. У разі поставки товарів нижчої якості, ніж вимагають стандарти, технічні умови, або
виявлення прихованих дефектів, Покупець має право відмовитися від прийняття і оплати
товарів.
2.4. Постачальник зобов’язується поставити ті лікарські засоби, ціни на які зареєстровані в
МОЗ. 2.5. У разі виявлення товарів, якість яких не відповідає вимогам даного Договору або
документам, що засвідчують якість (п. 2 цього Договору) уповноваженою особою Покупця
складається акт про виявлені дефекти (недоліки), який є підставою для повернення товару
(части товару (серії, партії) Постачальнику. Про виявлені порушення цього договору щодо
якості товару Покупець письмово повідомляє про це Постачальника протягом 3-х робочих днів
з дня поставки.
III. ЦІНА ДОГОВОРУ
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3.1.Ціна на товар враховує в собі: собівартість товару, всі податки і витрати, пов’язані з його
навантаженням, розвантаженням, зберіганням та
доставку товару автотранспортом до
кінцевого пункту призначення.
3.2. Сума цього Договору 3108,00 грн (Три тисячі сто вісім грн 00 коп). Учасник не може
змінювати ціну на Товар, крім випадків коригування ціни Договору згідно чинного
законодавства України.
3.3. Ціна на Товар встановлюється в національній валюті. Валютою Договору є гривня України.
3.4. Сума цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.
3.5. Ціна за одиницю товару може збільшуватися не більше ніж на 10% у разі коливання ціни
такого товару на ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми,
визначеної в договорі.
3.6. Ціна може змінюватися при зміні встановленого згідно із законодавством органами
державної статистики індексу інфляції, зміни курсу іноземної валюти у разі встановлення в
договорі про закупівлю порядку зміни ціни залежно від зміни такого курсу, зміни біржових
котирувань, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про
закупівлю.
IV. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ
4.1. Розрахунки за поставлену партію Товару проводяться шляхом перерахування Замовником
грошових коштів на поточний рахунок Учасника на підставі видаткової накладної протягом 7
робочих днів.
4.2. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений товар здійснюється
протягом 3 банківських днів з дати отримання Покупцем бюджетного призначення на
фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.
4.3. Бюджетні зобов’язання за цим Договором виникають у разі наявності та в межах
відповідних бюджетних асигнувань.
V. ПОСТАВКА ТОВАРУ
5.1. Термін поставки Товару: по 04.10.2019 року.
5.2. Перехід права власності на Товар та ризику випадкової загибелі (псування) відбувається в
момент передачі Товару уповноваженому представнику Замовника.
VI. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
6.1. Замовник зобов’язаний:
6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі (при наявності бюджетного фінансування) сплатити за
поставлений Товар;
6.1.2. Приймати поставлений Товар згідно з накладною на поставку.
6.2. Замовник має право:
6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов’язань Учасником,
повідомивши про це його у строк 10 календарних днів;
6.2.2. Контролювати поставку Товару у строки, встановлені цим Договором;
6.2.3. Зменшувати обсяги закупівлі залежно від реального фінансування видатків шляхом
укладання додаткової угоди, попередивши про це Учасника протягом трьох робочих днів;
6.2.4. Повернути рахунок Учаснику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення
документів (відсутність печатки, підписів тощо).
6.3. Учасник зобов’язаний:
6.3.1. Забезпечити поставку Товару у строки, встановлені цим Договором;
6.3.2. Забезпечити поставку Товару, якість якого відповідає умовам, установленим розділом II
цього Договору.
6.4. Учасник 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;
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6.4.3. У разі невиконання зобов’язань Замовником Учасник має право достроково розірвати цей
Договір, повідомивши про це Замовника у строк 10 календарних днів.
VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть
відповідальність, визначену цим Договором та чинним в Україні законодавством. Порушенням
зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням
умов, визначених змістом зобов’язання.
7.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов’язань за цим Договором,
якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила
всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.
7.3. Учасник несе відповідальність за якість Товару, що постачається. Якщо якість Товару не
відповідатиме сертифікату (посвідченню про якість), Учасник відшкодовує Замовникові
завдану шкоду.
7.4. У разі порушення зобов’язань за цим Договором може настати такий правовий наслідок –
сплата штрафних санкцій:
7.4.1. за порушення Учасником умов зобов’язання щодо якості Товару стягується штраф у
розмірі 20 відсотків вартості неякісного Товару;
7.4.2. за порушення Учасником строків постачання Товару стягується пеня у розмірі 0,1
відсотка вартості Товару, по якому допущено прострочення постачання за кожний день
прострочення, а за прострочення понад 30 днів додатково стягується штраф у розмірі 7
відсотків вказаної вартості.
7.5. Штрафні санкції підлягають стягненню у повному обсязі незалежно від відшкодування
збитків. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторону від виконання прийнятих на себе
зобов’язань.
7.6. За цим Договором не вважається виною Замовника та порушенням з його боку умов даного
Договору затримка оплати Товару у разі неналежного бюджетного фінансування діяльності
Замовника, а також затримки оплати платіжних документів відповідним підрозділом Державної
казначейської служби України, в якому обслуговується покупець.
VIII. 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. У разі, коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 днів, кожна
із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати
Учасник повертає Замовнику кошти протягом трьох днів з дня розірвання цього Договору.
IX. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
9.1. Усі спори, що пов’язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в
процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між
представниками Сторін.
9.2. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку
за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному
відповідним чинним в Україні законодавством.
X. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
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10.1. Цей Договір набирає чинності з дати підписання та діє до 31 грудня 2019 р., а в частині
проведення розрахунків – до їх повного здійснення.
10.2. Цей Договір укладається і підписується у 2 примірниках, що мають однакову юридичну
силу, по одному для кожної із сторін.
XI. ІНШІ УМОВИ
11.1. Якщо одна із Сторін змінить статус платника податку під час дії цього Договору або будьякі інші дані визначені п. XIII даного Договору, вона зобов’язана негайно письмово повідомити
про такі зміни іншу Сторону.
11.2. Цей Договір може бути змінено та доповнено за згодою Сторін, а також у випадках,
передбачених умовами даного Договору та чинним законодавством України. Зміни та
доповнення до Договору оформлюються в письмовій формі, як додаткові угоди та
підписуються уповноваженими представниками обох Сторін, що мають однакову юридичну
силу. Сторони прийшли до домовленості щодо скріплення Договору печаткою.
XII. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ
Невід’ємною частиною цього Договору є Додаток 1 до цього Договору.
XIII. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН
Комунальне некомерційне підприємство
«Тростянецька міська лікарня»
Тростянецької міської ради
Юридична/фактична/поштова адреса:
вул. Нескучанська,7
42600, Сумська обл., м. Тростянець,
Банківські реквізити:
р/р 26005055033652
АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО 337546
код ЄДРПОУ 01981508
тел. (05458) 5-10-01,0 5-17-83
Генеральний директор
____________________ А.А. Плахтиря

ФОП Рябець Юлія Володимирівна
42342, Сумська обл., Сумський р-н,
с. Косівщина, вул. Першотравнева, 67
код ЄДРПОУ 3160609729
р/р 26000055038577
в АТ КБ «Приватбанк»,
МФО 337546
телефон (066) 455-37-26,
(098) 708-22-74
E-mail:ryabec.yv86@gmail.com
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Додаток 1
до договору №___
від__________2019р
про закупівлю товарів
СПЕЦИФІКАЦІЯ

№
п\п

найменування

Од. вим.

Кі-ть

Скарифікатори медичні з
нержавіючої хромованої сталі
1
упаковка
70
стерильні по 200 штук в груповій
упаковці
Всього: 3108,00 (Три тисячі сто вісім грн 00 коп) грн. без ПДВ.

Замовник
Генеральний директор

Ціна за
один.
грн..(без
ПДВ)

Ціна за
один.
грн..(з
ПДВ)

сума ,
грн.
(без
ПДВ)

44,40

-

3108,00

Учасник

____________________ А.А. Плахтиря
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