ДОГОВІР № _____
ПРО ЗАКУПІВЛЮ ТОВАРІВ ЗА ДЕРЖАВНІ КОШТИ
м. Київ

« ____ » ________ 2017 року

Департамент охорони здоров'я Київської обласної державної адміністрації в особі
заступника директора Лоскутової Ірини Володимирівни, що діє на підставі Положення,
назване в подальшому "Замовник", з однієї сторони, та Фізична особа-підприємець ПІУНОВ
СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ, в особі особі директора Піунов С.В., що діє на підставі Виписки з
Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, назване в
подальшому "Учасник", з іншої сторони, що разом надалі іменуються "Сторонами",
уклали цей Договір про наступне.
1. Предмет договору
1.1. Учасник зобов'язується у 2017 році поставити Замовнику, а Замовник –
прийняти та оплатити (предмет закупівлі), зазначені в специфікації товари (Додаток 1)
(далі – товари), а саме: 33140000-3 Медичні матеріали (медичні вироби для стомованих
хворих) ЛОТ № 1.
1.2. Найменування, кількість, ціна за одиницю та загальна сума товарів визначаються
в специфікації (Додаток 1).
1.3. Умови договору про закупівлю не повинні змінюватися після його підписання до
виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків: 1) зменшення обсягів
закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника; 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; 3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не
призведе до збільшення суми, визначеної в договорі; 4) продовження строку дії договору
та виконання зобов'язань щодо передання товару 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; 5) узгодженої зміни ціни в бік
зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів); 6) зміни ціни у зв'язку із
зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок; 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; 8) зміни умов у зв’язку із
змінами ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів); 9) зміна
зазначених в Договорі цін на товари може застосовуватись для кожної окремої партії
товару, які реалізуються за цим Договором.
1.4. Зміни до Договору, викладені у п.1.3 цього Договору, Сторони зазначають у
додатковій Угоді.
1.5. Під час укладання договору Учасник надає копію дозволу або копію ліцензії на
провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або
ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.
1.6. Учасник гарантує, що товари належать йому на праві власності, не перебувають
під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом
забезпечення виконання зобов'язань перед будь-якими фізичними або юридичними
особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого
обтяження чи обмеження, передбаченого чинним в Україні законодавством.

2. Якість товарів
2.1. Учасник гарантує якість товарів, зазначених в специфікації (Додаток 1), що
постачаються.
2.2. Товари, що постачаються, повинні мати необхідні сертифікати, інструкції
(настанови) українською мовою; супроводжуватися документами щодо найменування (в
т.ч. торгівельного), кількості, номерів серій, термінів придатності, форми, виробника.
Кожна серія повинна супроводжуватися сертифікатом якості, виданим виробником або
іншим уповноваженим представником.
2.3. Товари повинні бути належним чином зареєстровані в Україні.
2.4. Строк придатності лікарського засобу / медичного препарату на момент
поставки повинен становити не менше, як 75% або 12 місяців від встановленого
інструкцією терміну придатності.
2.5. Якщо протягом терміну, зазначеного в п. 2.4, товари виявляються дефектними
або такими, що не відповідають умовам цього Договору, Учасник зобов'язаний замінити
дефектні товари протягом 5 календарних днів. Всі витрати, пов'язані із заміною товарів
неналежної якості, несе Учасник.
2.6. Документи, що засвідчуються якість товару, визначено цим Договором та
законодавством, передаються Учасником, закладу охорони здоров’я Київської області
визначені Замовником, в момент поставки товару.
3. Сума договору
3.1. Сума цього Договору становить: 254 664,00 грн. (двісті п’ятдесят чотири тисячі
шістсот шістдесят чотири грн, 00 коп.), без ПДВ,
3.2. Сума на товари встановлюється в національній валюті України - гривні.
4. Порядок здійснення оплати
4.1.Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником товарів після пред’явлення
Учасником відповідної накладної на умовах відстрочки платежів до 30 днів.
4.2.Розрахунок за поставлені товари здійснюється на підставі п.1 ст. 49 Бюджетного
кодексу України за фактом поставки товарів згідно накладних.
4.3.У разі затримки бюджетного фінансування розрахунки за поставлені товари
здійснюються протягом семи банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного
призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.
4.4.Навантажувально-розвантажувальні роботи здійснюється Виконавцем за власні
кошти.
5. Поставка товарів
5.1. Строк поставки товару: не більше 10 днів з моменту отримання письмової заявки
Замовника.
5.2. Місце поставки товару: заклади охорони здоров’я Київської області, визначені
Замовником.
5.3. Товар поставляється на підставі видаткової накладної.
6. Права та обов'язки Сторін
6.1. Замовник зобов'язаний:
6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлений товар;
6.1.2. Приймати поставлені товари згідно з видатковою накладною;
6.2. Замовник має право:
6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Учасником,
повідомивши про це його у строк 7 календарних днів до розірвання;

6.2.2. Контролювати поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;
6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі товарів та загальну вартість цього Договору
залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони зобов’язані внести
відповідні зміни до цього Договору;
6.2.4. Повернути видаткову накладну Учаснику без здійснення оплати в разі її
неналежного оформлення.
6.3. Учасник має право:
6.3.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлені товари;
6.3.2. На дострокову поставку товарів за письмовим погодженням Замовника;
6.4. Учасник зобов'язаний:
6.4.1. Забезпечити поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;
6.4.2. Забезпечити поставку товарів, якість яких відповідає умовам, встановленим
розділом 2 цього Договору;
7. Відповідальність сторін
7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором
Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.
7.2.У разі невиконання або несвоєчасного виконання умов п.5.1 цього Договору
Замовник може стягувати з Учасника пеню у розмірі подвійної облікової ставки
Національного банку України, а за невиконання умов п.5.1 цього Договору понад 30
(тридцяти) днів, Учасник додатково сплачує штраф у розмірі семи відсотків ціни
непоставленого товару.
7.3. За порушення умов Договору щодо якості (комплектності) товарів, встановлених
розділом 2 цього Договору, може стягуватись штраф у розмірі двадцяти відсотків
вартості неякісних (некомплектних) товарів;
7.4. У випадку відсутності та/або припинення бюджетного фінансування програми
чи у випадку відсутності (відпала) потреби, Замовник не несе жодної майнової
відповідальності перед Постачальником.
7.5. Сплата штрафних санкцій не звільняє Учасника від виконання прийнятих на
себе зобов'язань згідно 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 5 календарних днів з
моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.
8.3. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30
календарних днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей
Договір.
9. Вирішення спорів
9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони можуть вирішувати їх
шляхом взаємних переговорів та консультацій.
9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди, спори (розбіжності) вирішуються у
судовому порядку.
10. Строк дії договору

10.1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання і діє до 31.12.2017 року,
але будь-якому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за ним.
10.2. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають
однакову юридичну силу.
11. Інші умови (цей розділ для Лотів № 1, 2, 7)
11.1. Не пізніше дати укладення цього Договору Учасник надає забезпечення
виконання договору в розмірі п'яти відсотків вартості договору у формі гарантії, що
оформлена відповідно до вимог ст. 560 - 569 Цивільного кодексу України та постанови
Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року N 639 «Про
затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в
національній та іноземних валютах», для надання Учасником Замовнику гарантій
виконання своїх обов’язків за договором про закупівлю.
11.1.1. Забезпечення виконання договору повинно бути дійсним впродовж дії
договору про закупівлю.
11.1.2. У разі ненадання Учасником забезпечення виконання Договору,
передбаченого
п. 11.1. Договору, Замовник має право розірвати Договір в
односторонньому порядку та стягнути штраф з Учасника у сумі десяти відсотків від суми
цього Договору.
11.2.3. Замовник має право обернути забезпечення виконання Договору (як частину,
так і повністю) на свою користь в разі повного або часткового невиконання Учасником
своїх обов’язків за цим Договором.
11.2.4. Внесення забезпечення виконання Договору або його обернення на користь
Замовника не припиняє виконання зобов'язань Учасника за цим Договором.
12. Додатки до договору
12.1. Невід'ємною частиною цього Договору є специфікація. (Додаток 1).
12. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін
Замовник:

Постачальник:

Департамент охорони здоров'я Київської обласної
державної адміністрації
Україна, 04053, м. Київ,
вул. Січових Стрільців, 45
Код ЄДРПОУ 02012898
р/ р 35410010014380 в ГУДКСУ
у Київській області
МФО 821018
Тел. (044) 484-17-57

Фізична Особа-Підприємець
ПІУНОВ СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ
Юр. адреса: 03056, м. Київ, вул. Виборзька, 38/19,
оф.1
р/р 26001056211492 Столична філія «ПриватБанк»
МФО: 380269
ЄДРПОУ: 3249607497
Телефон: (044)338-96-73

Заступник директора
____________________ /

Директор
Піунов С.В.

М.П.

Додаток №1 до договору
СПЕЦИФІКАЦІЯ
до Договору № ____________ від _________________2017р.
№
з/п

Найменування
товару

1

Калоприймачі
однокомпонентні
відкриті для
стомованих
хворих з
нормальним
типом шкіри

Торгівельна назва
товару

Од.
вим.

Калоприймач
Шт.
PROXIMA+,
однокомпонентний
відкритий мішок,
без фільтра,
непрозорий, отвір
для вирізання 1070мм

Кіль- Ціна за
Сума
Ціна за
кість одиницю
ПДВ
одиницю
без
за
без
ПДВ,
одиницю,
ПДВ,
грн.
грн.
грн

8100

31,44

0,00

31,44

Загальна
вартість
без ПДВ,
грн.

254664,00

Загальна вартість: 254 664,00 грн. (двісті п’ятдесят чотири тисячі шістсот шістдесят
чотири грн, 00 коп.), без ПДВ.
Замовник:

Постачальник:

Департамент охорони здоров'я Київської обласної
державної адміністрації
Україна, 04053, м. Київ,
вул. Січових Стрільців, 45
Код ЄДРПОУ 02012898
р/ р 35410010014380 в ГУДКСУ
у Київській області
МФО 821018
Тел. (044) 484-17-57

Фізична Особа-Підприємець
ПІУНОВ СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ
Юр. адреса: 03056, м. Київ, вул. Виборзька, 38/19,
оф.1
р/р 26001056211492 Столична філія «ПриватБанк»
МФО: 380269
ЄДРПОУ: 3249607497
Телефон: (044)338-96-73

Заступник директора
____________________ /

Директор
Піунов С.В.

М.П.

