СЕРГІЄНКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
36004, м. Полтава вул. Олександра Бідного, 5, кв. 120
prod.svi2017@ukr.net
р/р 26001060656368
в АТ КБ Приват Банк, МФО 331401,
іпн 3019512776
Витяг з реєстру платників ПДВ: №1916014500410

Вих. б/н від 20.09.2019 р.

ДОДАТОК №3

м. Чорнобиль
2019 року

ПРОЕКТ ДОГОВОРУ ПРО ЗАКУПІВЛЮ
ДОГОВІР № ____
про закупівлю товарів
«___» ___________

Державне спеціалізоване підприємство «Центральне підприємство з поводження
радіоактивними
відходами»
(далі
–
ДСП
«ЦППРВ»)
в
особі
__________________________________________________, що діє на підставі статуту,
(далі - Покупець), з однієї сторони, і
___________________________________________________
(далі–
«_________________»), в особі ___________________________________, що діє на
підставі _________________, (далі - Продавець), з іншої сторони, (разом Сторони), уклали
цей Договір (далі Договір) про таке:
1. Предмет Договору
1.1.
Продавець
зобов'язується
поставити:
__________________________________,
_____________________________________________________________________________
______далі по тексту Товар, а Покупець – прийняти і оплатити Товар.
№
з/п

Найменування
Товару

Од.
виміру

Кількість

Ціна з ПДВ,
(грн.)

Сума з ПДВ
(грн.)

Всього з ПДВ:
в т. ч. ПДВ:
1.2. Продавець гарантує, що Товар якісний, належить йому на праві власності та не
перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом
забезпечення виконання зобов’язань перед будь-якими фізичними та/або юридичними
особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого
обтяження чи обмеження, передбаченого чинним законодавством України.
1.3. Кількість товару, що є предметом Договору, може бути зменшена в залежності
від реального фінансування видатків та потреб Покупця.
2. Якість Товару
2.1. Якість товару, що постачається, повинна відповідати вимогам Закону України
«Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» та ДСТУ
4590-2006 або еквіваленту.
2.2. Покупець проводить вхідний контроль якості товару, що постачається, в місці
поставки товару.
2.3. Підтвердженням якості Товару з боку Продавця є наявність декларації
виробника, сертифікату якості, тощо.
2.4. На момент передачі товарів Покупцю термін придатності товарів повинен
становити не менш 2/3 від установленого згідно нормативно-технічної документації
терміну придатності.
2.5. Покупець при виявленні недоліків Товару, має право пред'являти вимогу про
його заміну.
2.6. Заміна Товару здійснюється за рахунок Продавця впродовж 3 (трьох) робочих
днів з моменту пред’явлення рекламації Покупцем.
2.7. З метою перевірки якості Товару Покупець може здійснювати відбір зразків
поставленого Товару із залученням установи, підприємства або організації, що здійснює
лабораторні дослідження. У разі отримання результатів, що підтверджують факт
невідповідності поставленого Товару встановленій якості, стандартам та технічним
умовам, Продавець зобов’язаний відшкодувати витрати Покупця пов’язані з перевіркою
якості поставленого Товару.
2.8. У разі виявлення невідповідності стандартам, Покупець впродовж 3 (трьох)
робочих днів направляє Продавцю повідомлення (рекламацію).
3. Ціна Договору
3.1. Ціна Договору складає _________________________ грн. (_________________
грн. 00 коп.), в тому числі ПДВ _____________________ грн.
3.2 Ціна та загальна вартість товару включає витрати Постачальника на сплату
податків, вартість пакування та послуги з доставки (транспортування) товарів до місця
поставки згідно п.п.5.2. даного Договору.
3.3. Ціна Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.
3.4. У разі коливання на ринку, ціни товару, зазначеної в п. 1.1. цього Договору, (в
сторону збільшення або в сторону зменшення), ціна за одиницю товару може бути
змінена, за взаємною згодою Сторін, не більше ніж на 10 відсотків, за умови, що зазначена
зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі.
4. Порядок розрахунків

4.1. Розрахунок за поставлений товар здійснюється після
поставки Товару
Продавцем та пред’явленні видаткової накладної.
4.2. Розрахунки за поставлений Товар проводяться шляхом безготівкового
перерахування коштів на розрахунковий рахунок Продавця протягом 30 банківських днів з
моменту поставки Товару Покупцю.
4.3. У випадку відсутності в зазначеному періоді коштів на реєстраційному
(розрахунковому) рахунку Покупця оплата здійснюється в міру надходження коштів,
виділених під оплату даного зобов’язання;
4.4. Вид розрахунків: безготівковий.
4.5. Форма розрахунків: платіжне доручення.
4.6. Розрахунки здійснюються в національній валюті України - гривнях.
5. Поставка Товару
5.1. Поставка Товару здійснюється силами та засобами Продавця на склад Покупця
(DDP відповідно до Міжнародних правил інтерпретації термінів «Інкотермс – 2010»), який
знаходиться за адресою: Київська обл., м. Чорнобиль, вул. Котовського, 2А.
5.2. Приймання Товару проводиться за кількістю та якістю згідно з
товаросупроводжувальними документами у відповідності до Інструкцій про порядок
приймання продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного
споживання за якістю та кількістю №№ П-6, П-7.
5.3. Перехід права власності на Товар відбувається після його фактичної передачі на
склад Покупця на підставі належно оформлених первинних документів.
5.4. Продавець несе всі ризики щодо втрати чи пошкодження Товару до моменту
передачі його Покупцю.
6. Права та обов’язки Сторін
6.1. Покупець зобов’язаний:
6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати грошові кошти за поставлений
Товар.
6.1.2. Приймати поставлений Товар відповідно до умов цього Договору.
6.1.3. Належним чином виконувати умови цього Договору.
6.2. Покупець має право:
6.2.1. Ініціювати внесення змін до цього Договору у порядку, визначеному цим
Договором.
6.2.2. У разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань Продавцем, або
зменшенням реального фінансування з Державного бюджету Покупець має право
достроково розірвати цей договір, надіславши на адресу Продавця відповідне
повідомлення за 5 (п’ять) робочих днів з дати розірвання Договору.
6.2.3. Контролювати поставку Товару у строки, встановлені цим Договором.
6.2.4. Повернути документи Продавцю, без здійснення оплати, в разі неналежного
оформлення документів, визначених в розділі 4. цього Договору (відсутність печатки,
підписів тощо).
6.2.5. В односторонньому порядку зменшити обсяги закупівлі Товару та відповідно
ціну цього Договору в залежності від реального фінансування видатків, письмово
повідомивши про це Продавця.
6.2.6. Пред’явити рекламацію щодо якості поставленого Товару у випадку
неналежної якості товару.
6.3. Продавець зобов’язується:
6.3.1. Забезпечити поставку Товару у строки, встановлені цим Договором.

6.3.2. Забезпечити поставку Товару, якість якої відповідає умовам, встановленим
розділом 2. цього Договору.
6.3.3. Надати Покупцю всі необхідні документи, що підтверджують якість Товару
згідно розділу 2. цього Договору.
6.3.4. Надати Покупцю всі необхідні документи для прийому Товару.
6.3.5. Належним чином виконувати умови цього Договору.
6.4. Продавець має право:
6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати оплату за поставлену Товар.
6.4.2. На дострокову поставку Товару за письмовим погодженням Покупця.
6.4.3. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов’язань Покупцем,
повідомивши про це останнього за 20 (двадцять) календарних днів до дати розірвання
Договору.
7. Відповідальність Сторін
7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором
Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим
Договором.
7.2. За порушення умов цього Договору щодо якості Товару, з Продавця стягується
штраф у розмірі 20% вартості неякісного Товару та протягом 5 робочих днів проводить
заміну на Товар відповідної якості.
7.3. За прострочення строку поставки Товару, Продавець сплачує пеню Покупцю у
розмірі 0,2% вартості недопоставленого Товару за кожен день затримки, а за
прострочення понад 30 днів – додатково стягується штраф у розмірі 7% вказаної вартості.
7.4. У випадку порушення Продавцем Порядку заповнення податкової накладної,
Покупець має право затримати оплату вартості отриманого Товару та/або не підписувати
видаткову накладну, доки Продавцем не буде надана належним чином оформлена згідно
вимог чинного законодавства податкова накладна, про що письмово повідомляє Продавця.
Сторони погодили, що затримка оплати вартості отриманого Товару у випадках,
передбачених цим пунктом Договору, не є порушенням Покупцем своїх зобов’язань за
Договором.
7.5. Якщо у терміни, передбачені Податковим кодексом України для реєстрації
податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, Продавець не надасть
Покупцю належним чином оформлену податкову накладну в електронній формі та/або не
здійснить її реєстрацію у Єдиному реєстрі податкових накладних, Покупець має право
стягнути з Продавця неустойку в розмірі 20 (двадцяти) відсотків від вартості Товару без
урахування податку на додану вартість по такій податковій накладній з подальшим
розірванням Договору в односторонньому порядку.
7.6. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання зобов’язань за цим
Договором.
8. Вирішення спорів
8.1. Сторони вирішують усі спори, що виникають з цього Договору або мають
відношення до нього, шляхом переговорів.
8.2. Якщо Сторони неспроможні вирішити спори або суперечності, що виникають з
цього Договору або мають відношення до нього, шляхом переговорів та консультацій, то
такі спори або суперечності вирішуються у судовому порядку за встановленою
підвідомчістю та відсутністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

8.3. Усі спори між Сторонами, з яких не було досягнуто згоди, розв’язуються
відповідно до чинного законодавства України.
9. Форс - мажорні обставини
9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне
виконання зобов'язань за Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які
не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія,
катастрофа, стихійне лихо, епідемія, війна тощо).
9.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за Договором внаслідок дії
обставин непереборної сили, повинна не пізніше трьох днів з моменту їх виникнення
повідомити про це іншу Сторону в письмовій формі.
9.3. Факт дії обставин непереборної сили підтверджується висновком Торговопромислової палати України (її регіональними відділеннями).
9.4. Дія форс-мажорних обставин автоматично продовжує термін виконання
зобов’язань за Договором за умови своєчасного повідомлення про їх виникнення
(припинення).
9.5. У разі коли термін дії обставин непереборної сили продовжується більше
шістдесяти днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати Договір.
10. Інші умови
10.1. Цей Договір укладається при повному розумінні Сторонами його умов та
термінології українською мовою і підписується у двох автентичних примірниках, що
мають однакову юридичну силу - по одному для кожної із Сторін.
10.2. Сторони погодилися, що текст Договору, будь-які матеріали, інформація та
будь-які відомості, що стали відомі в процесі виконання зобов’язань за Договором, є
конфіденційними і не можуть передаватися третім особам без попередньої згоди іншої
Сторони, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.
10.3. Істотні умови Договору залишаються не змінними після його підписання до
повного виконання Сторонами зобов’язань за цим Договором, крім випадків,
передбачених частиною 4 статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі», за взаємною
згодою Сторін.
10.4 Умови цього Договору мають однакову зобов’язальну силу для Сторін і можуть
бути змінені за взаємною згодою Сторін з обов’язковим укладанням Додаткової угоди,
протягом строку дії Договору.
10.5. Жодна з Сторін не має права передавати свої права та обов’язки за цим
Договором третій стороні без письмової згоди другої Сторони.
10.6. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування,
попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються даного
Договору, втрачають юридичну силу.
10.7. Покупець має статус платника податку на прибуток на загальних підставах
згідно з Податковим кодексом України.
10.8. Продавець має статус _________________________ згідно з Податковим
кодексом України.
10.9. Будь-які усні домовленості щодо цього Договору виключаються.
10.10. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням умов Договору та
неврегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.
10.11. Продавець до моменту укладання Договору вносить забезпечення виконання
Договору шляхом перерахування коштів у розмірі: __________грн. (прописом грн.) на

розрахунковий рахунок Покупця: 26007641459 в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»,
МФО 380805, ЄДРПОУ 37197102.
10.12. У разі не виконання Продавцем умов Договору або визнання судом Договору
недійсним, кошти які надійшли Покупцю як забезпечення виконання Договору Продавцю
не повертаються та підлягають перераховуванню до відповідного бюджету.
10.13 У разі коливання на ринку, ціни товару, зазначеної в п. 1.1. даного Договору (в
сторону збільшення або в сторону зменшення), ціна за одиницю товару може бути змінена
за взаємною згодою Сторін, не більше ніж на 10 відсотків, за умови, що зазначена зміна не
призведе до збільшення суми визначеної в договорі.
10.14. Наявність підстав для збільшення ціни та факту коливання ціни товару на
ринку підтверджується Продавцем, шляхом надання оригіналів довідок, виданих
відповідним уповноваженим на це органом, щодо розміру цін товару: на дату аукціону та
на дату звернення Продавця про зміну ціни товару. У разі подальшого коливання ціни
товару (відносно попередньої зміни ціни) Продавцем надається довідка щодо розміру цін
товару тільки на дату його звернення щодо зміни ціни товару.
10.15. Зміна ціни за одиницю товару можлива тільки у розмірі, що відповідає
коливанню ціни на ринку, але не більше ніж на 10% та виключно за умови здійснення
поставки партії товару за раніше встановленою ціною визначеної в п. 1.1. даного
договору.
11.Антикорупційні застереження
11.1.
При виконанні своїх зобов’язань за Договором, Сторони, їх афілійовані
особи, працівники або посередники не виплачують, не пропонують виплатити і не
дозволяють виплату будь-яких грошових коштів або передачу цінностей та будь-якого
майна, прямо або опосередковано, будь-яким особам за вчинення чи не вчинення такою
особою будь-яких дій з метою отримання обіцянки неправомірної вигоди або отримання
неправомірної вигоди від таких осіб.
11.2.
При виконанні своїх зобов’язань за Договором, Сторони, їх афілійовані
особи, працівники або посередники не здійснюють дії, що кваліфікуються застосовним
для цілей Договору законодавством, як давання/одержання хабара, комерційний підкуп, а
також дії, що порушують вимоги чинного законодавства та міжнародних актів про
протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом та
законодавства про боротьбу з корупцією.
11.3.
У разі виникнення у Сторони підозри про те, що відбулося чи може
відбутися порушення умов цього Розділу, відповідна Сторона зобов’язана повідомити
іншу Сторону в письмовій формі. У письмовому повідомленні Сторона зобов’язана
послатися на факти або подати матеріали, що достовірно підтверджують або дають
підстави припускати, що відбулося чи може відбутися порушення будь-яких положень
вказаного вище пункту цього Розділу іншою Стороною, її афілійованими особами,
працівниками або посередниками. Після надіслання письмового повідомлення, відповідна
Сторона має право зупинити виконання зобов’язань за Договором до отримання
підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться, яке надається не пізніше
14 календарних днів з моменту отримання повідомлення.
11.4.
У разі вчинення однією із Сторін дій, заборонених у цьому Розділі, та/або
неотримання іншою Стороною у встановлений Договором термін підтвердження, що
порушення не відбулося або не відбудеться, інша Сторона має право зупинити виконання
Договору на будь який строк, письмово повідомивши про це іншу Сторону.
12. Термін дії Договору

12.1. Договір вступає в силу з моменту його підписання Сторонами і діє до 31 грудня
2019 року.
12.2. Дія Договору може продовжуватись на 2020 рік відповідно до статті 36 Закону
України «Про публічні закупівлі» на строк, достатній для проведення процедури закупівлі
в обсязі, що не перевищує 20% суми, визначеної в договорі, укладеному в попередньому
році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку.
13. Місцезнаходження та банківські реквізити
Сторін
13.1. Сторони зобов’язуються протягом 2 (двох) діб письмово повідомляти одна
одну у випадках зміни відомостей, вказаних в розділі 13 цього Договору, а у разі
неповідомлення несуть ризик настання пов`язаних із цим несприятливих наслідків.
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