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Вих №17/08 від 04.09. 2019р
ПРОЕКТ ДОГОВОРУ ПРО ЗАКУПІВЛЮ
ДОГОВІР
про закупівлю товару за державні кошти
м. Запоріжжя

№____

«_____»____________2019р.

Запорізький державний медичний університет, надалі іменований «Покупець», в
особі___________________________________, який діє на підставі____________, з однієї сторони, та
Товариство з обмеженою відповідальністю «АРТ-ПРОМ», надалі іменований «Постачальник»,
(повна назва юридичної особи або Фізичної особи-підприємця)
в особі директора Єпішева Володимира Володимировича ,
(для юридичної особи - посада, прізвище, ім’я та по-батькові представника Постачальника)
(для ФОП – дані про якого внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осібпідприємців «___»___20__р. за № __________)
який діє на підставі Статуту ,
(для юридичної особи - статут, якщо це керівник; довіреність , якщо інша особа , вказати № і дату
видачі довіреності), (для ФОП – не заповнюється)
з іншої сторони, надалі іменовані разом «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали цей Договір
про наступне:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Постачальник зобов'язується передати у власність Покупця товар, передбачений цим
Договором , а Покупець зобов'язується у встановленому цим Договором порядку прийняти і оплатити
повністю і належним чином поставлений товар:
- найменування товару: Сидіння, стільці та супутні вироби і частини до них - за кодом CPV
ДК 021:2015 – 39110000-6 (Табурет лабораторний, крісло поворотне). (Джерело фінансування
закупівлі – кошти Спеціального фонду Державного бюджету).

- загальна ціна цього Договору: _________ (__________________________________) грн. ___
коп., окрім того ПДВ _____ - __________ (_______________) грн. ___ коп., всього -_____________
(_________________________________) грн. ___ коп.
Або (вибрати)
загальна ціна цього Договору: _________ (__________________________________) грн.
___ коп., без ПДВ.
Найменування, асортимент, кількість товару, ціна за одиницю товару та загальна вартість
товару визначається Сторонами у Додатку 1, що є невід’ємною частиною цього Договору (надалі
іменується «Специфікація»).
1.2. Загальні обсяги та ціна Договору підлягають зменшенню у разі зменшення бюджетних
призначень, у тому числі під час уточнення показників Державного бюджету України на 2019 рік, а
також у випадку обмеження або припинення бюджетного фінансування.
1.3. Постачальник гарантує, що є власником товару, що поставляється за цим Договором, що
товар є новим оригінальним будь-яким чином не відчужений, не заставлений, не перебуває в спорі
або під арештом. Товар за цим Договором поставляється і передається у власність Покупця вільним
від будь-яких зобов’язань перед третіми особами.
1.4. Покупець фінансується за рахунок державного бюджету та є платником податку на додану
вартість. Згідно п. 187.7 ст. 187 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI датою
виникнення податкових зобов’язань Постачальника є дата зарахування бюджетних коштів на
банківський рахунок.
Покупець, як розпорядник бюджетних коштів, забезпечує здійснення платежів відповідно до
взятих бюджетних зобов’язань, в порядку визначеному ст.49 Бюджетного кодексу України.
1.5. Постачальник є платником податку на загальних умовах
(вказати на якій системі оподаткування перебуває учасник)
1.6. Постачальник відповідно ст..55 Господарського кодексу України є суб’єктом
господарювання
__
великого
підприємництва
_________________________________________________________
(вказати: суб’єкт мікропідприємництва/малого/середнього/великого підприємництва)

2. УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРУ
2.1. Умови поставки товару відповідно до Міжнародних правил тлумачення торгових
термінів «Інкотермс 2010»: DDP (пр. Маяковського, буд. 26, Запорізька обл., м. Запоріжжя,
Вознесенівський р-н, 69035)
Поставка товару здійснюється транспортом Постачальника та за рахунок Постачальника до
складу покупця.
Розвантаження та завантаження товару здійснюється силами Постачальника та за рахунок
Постачальника на склад покупця.

2.2. Поставка товару здійснюється Постачальником особисто або із залученням третіх осіб –
транспротних експедиторів.
У випадку поставки товару за цим Договором із залученням транспортних експедиторів,
Постачальник завчасно, але не пізніше одного дня до дати відвантаження товару транспортному
експедитору для поставки товару Покупцю, повідомляє Покупця реквізити транспортного
експедитора, кількість та характеристики відвантаженого товару, склад супровідних та технічних
документів на товар, дату прибуття товару у місце призначення згідно цього Договору.
2.3. Термін поставки товару: за зверненням Покупця та в термін визначений Покупцем, але
не пізніше 20.12.2019р.
Дострокова поставка може бути здійснена тільки за письмовою згодою Покупця.
2.4. З моменту передачі товару до Покупця переходить право власності на товар і ризик
випадкової загибелі або випадкового пошкодження Товару.
2.5. Моментом передачі товару є момент підписання Покупцем видаткової накладної та
товарно-транспортної накладної (при наявності) з проставленням дати фактичного отримання товару в
таких документах. Покупець при прийнятті товару зобов'язаний видати представнику Постачальника
довіреність на отримання товару.
2.6. Прийняття товару по кількості здійснюється відповідно до Інструкції «Про порядок
приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного вжитку по кількості»,
затвердженою постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 15 червня
1965 р. № П-6. Покупець має право здійснювати вибіркову (часткову) перевірку кількості товару з
поширенням результатів перевірки будь - якої частини товару на всю партію товару.
2.7.
Приймання товару за якістю здійснюється відповідно до Інструкції «Про порядок
приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного вжитку по якості»,
затвердженою постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 25 квітня 1966 р. № П-7.
Покупець має право здійснювати вибіркову (часткову) перевірку якості товару з поширенням
результатів перевірки будь - якої частини товару на всю партію товару.
2.8. Покупець вправі відмовитись від приймання товару та не несе відповідальність за збитки
Постачальника у наступних випадках:
- у випадку поставки товару, не зазначеного в специфікації, або товару, поставленого з
порушенням умов цього Договору (невідповідність заявленої кількості, як в більшу, так і меншу
сторону), в тому числі поставленого раніше заявленої дати поставки, та/або прострочення поставки
товару;
- у випадку поставки товару із супровідними документами, зазначеними в цьому Договорі,
оформленими неналежним чином, або які не відповідають товару, або у випадку відсутності таких;
- у випадку поставки товару якість, комплектність, маркування, тара або упаковка якого не
відповідають вимогам стандартів, вимогам цього Договору;
- у випадку поставки товару по цінам, що не відповідають цінам, узгодженим Сторонами.
3. ЯКІСТЬ ТА УПАКОВКА ТОВАРУ
3.1. Якість товару, що постачається за цим Договором, повинна відповідати всім вимогам,
що пред’являються діючим законодавством, ДСТУ та УкрЦСМ, до такого роду товарів, а також не
мати дефектів товарного вигляду.
Постачальник гарантує якість товару в межах строку зберігання, що підтверджується
посвідченням якості.

3.2 Товар повинен поставлятись в непошкодженій тарі та (або) упаковці, які відповідають його
характеру та призначенню і забезпечують його схоронність за звичайних умов зберігання і
транспортування.
Тара та (або) упаковка повинна відповідати вимогам, встановленим державними стандартами й
технічними умовами, що діють в Україні та забезпечувати повне збереження товару від всякого роду
пошкоджень при його транспортуванні з урахуванням декількох перевантажень в дорозі и на протязі
строку придатності товару.
3.3. Товар має бути промаркований належним чином, у відповідності з вимогами діючого
законодавства України.
4. ЦІНА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ.
4.1.
Ціна договору не повинна відрізнятися від змісту тендерної пропозицій (у тому числі
ціни за одиницю товару), крім випадків, вказаних в частині 4 статті 36 Закону України «Про публічні
закупівлі». У разі необхідності, за згодою Сторін, ціна Договору може бути змінена у випадку зміни
курсу іноземної валюти згідно пункту 7 частини 5 статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі. У
такому випадку до нової ціни Договору застосовується формула:
ціна 2 = (курс 2 / курс 1) х ціна 1,
де ціна 2 - ціна товару, що підлягає сплаті;
ціна 1 – ціна товару, визначена сторонами на момент укладення додаткової угоди до
договору;
курс 2 - курс іноземної валюти щодо гривні на дату укладення додаткової угоди до договору;
курс 1 - курс іноземної валюти щодо гривні на дату укладення договору.
При здійсненні перерахунку ціни договору сторони застосовують курс іноземної валюти,
установлений Національним банком України на день внесення змін до договору.
У разі застосування вказаного порядку зміни ціни Договору, Постачальник надає Покупцю
документи, які підтверджують валютні складові предмету закупівлі.
4.2. Вартість товару за цим Договором вказана з врахуванням вартості поставки товару, його
розвантаження, збирання та всіх податків та зборів.
4.3. Ціна та вартість товару, що поставляється за цим Договором, вказується в національній
валюті України (гривня) в Специфікації та рахунку/видатковій, товарно-транспортній накладній.
Постачальник зобов’язується поставляти Товар по цінам, узгодженим з Покупцем.
4.4. Розрахунки за цим Договором здійснюються в національній валюті України (гривня) на
підставі видаткової накладної відповідно до рахунку, наданого Постачальником, шляхом
перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника протягом 30 (тридцяти)
банківських днів з дати їх отримання від Постачальника згідно умов цього Договору та в порядку,
визначеному Бюджетним кодексом України.
4.5. Бюджетні зобов’язання Покупця виникають в разі затвердження відповідних бюджетних
асигнувань.
Постачальник зобов’язаний видавати згідно з податковим законодавством України податкові
накладні без окремої письмової вимоги Покупця.

Податкові документи, що складаються, повинні відповідати таким вимогам:
бути оформленими в порядку, встановленому податковим законодавством України;
містити цифровий підпис уповноваженої особи Постачальника;
бути зареєстрованими у Єдиному реєстрі податкових накладних в строки, встановлені податковим
законодавством України.
4.6.
Факт складання Постачальником податкової накладної та надання її Покупцеві
одночасно є підтвердженням і безумовною гарантією того, що Постачальник не звільнений від
сплати ПДВ за рішенням суду, і видана ним податкова накладна не може бути визнана такою, що не
дає права Покупцю на податковий кредит за цим пунктом. В іншому випадку Постачальник
зобов'язується відшкодувати Покупцю всі понесені ним збитки, у зв'язку з невизнанням податкового
кредиту по даній підставі.
У разі зміни норм чинного законодавства України, що регламентують дані правовідносини,
Сторони застосовують норми, змінені законом і які вступили в законну силу. Підписання окремого
додаткової угоди про внесення змін до даний пункт не потрібно.
4.7.
Для реєстрації та обігу податкових накладних Покупець користується
ліцензованою системою електронного документообігу „М.E.DOС IS” з використанням електронної
адреси nzvit@zsmu.zp.ua.
5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
5.1. Права та обов’язки Покупця.
5.1.1. Покупець зобов’язується:
а) своєчасно у встановленому порядку прийняти належним чином поставлений товар;
б) відповідно до положень ст. 49 Бюджетного кодексу України своєчасно надати до державного
казначейства доручення на здійснення платежу, прийнятого відповідно до умов цього Договору;
5.1.2. Покупець має право:
а) вимагати від Постачальника належного та своєчасного виконання ним умов цього Договору;
б) відмовитися від отримання та оплати товару, який не відповідає умовам цього Договору;
в) отримати від Постачальника повне відшкодування збитків, які виникли в результаті
порушення ним умов цього Договору;
г) запитувати від Постачальника поточну інформацію про хід виконання цього Договору;
д) у разі невиконання Постачальником зобов'язань за цим Договором, Покупець має право в
односторонньому порядку достроково розірвати цей Договір, відповідно до чинного законодавства
України, повідомивши про це Постачальника у 20-ти денний термін.
5.2. Права та обов’язки Постачальника.
5.2.1. Постачальник зобов’язується:
а) забезпечити фактичну готовність товару до відвантаження на узгоджену Сторонами дату;
б) передати Покупцеві у власність новий, рік виробництва - не раніше 2018 року, оригінальний
товар комплектність якого відповідає вимогам в асортименті, кількості, які визначені у Специфікації;
в) передати одночасно з товаром передбачені чинним законодавством та виробником
приналежності та документи (технічний паспорт, сертифікат відповідності тощо), що стосуються
товару;

г) нести ризик випадкового знищення або пошкодження товару до передання його Покупцеві у
встановленому цим Договором порядку;
д) своєчасно оформляти і надавати Покупцеві всю супровідну документацію та складати
податкові накладні, передбачені цим Договором;
є) здійснити доставку, розвантаження та збирання товару
е) своєчасно та належним чином реагувати на запити і пропозиції Покупця;
ж) Гарантійний ремонт (обслуговування), заміна неякісного (несправного) товару проводиться
постачальником безкоштовно протягом не менше 12 місяців з моменту поставки товару. Всі витрати (у
тому числі транспортні), пов’язані з виконанням вищезазначених дій, покладаються на постачальника;
5.2.2. Постачальник має право:
а) на своєчасну та повну оплату товару, поставленого з дотриманням вимог цього Договору;
б) на дострокове виконання своїх зобов’язань за письмовим погодженням Покупця.
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
6.1. За невиконання чи неналежне виконання договірних зобов’язань, Сторони несуть повну
юридичну відповідальність в порядку, передбаченому цим Договором та чинним законодавством
України.
6.2. За порушення строків поставки товару, Постачальник сплачує Покупцю пеню у розмірі
0,1% від вартості не поставленого у визначений строк товару за кожний день такої затримки до
повного їх виконання. А за прострочення понад 30 (тридцять) календарних днів, додатково
утримується штраф у розмірі 7,0% від указаної вартості.
6.3. За порушення умов розділу 3 цього Договору, Постачальник сплачує Покупцю штраф у
розмірі 20% від вартості неякісного, некомплектного товару.
6.4. У випадку поставки товару з порушенням асортименту та/або кількості Товару,
Постачальник сплачує Покупцю штраф в розмірі 20% від вартості такого Товару.
6.5. У разі відмови Постачальником здійснити поставку товару за цим Договором та/або
розірвання цього Договору з ініціативи Постачальника, він сплачує Покупцю штраф в розмірі 10% від
вартості непоставленого товару.
6.6. За несвоєчасну або неповну сплату за належним чином поставлений та відповідно
прийнятий товар, Покупець сплачує Постачальнику пеню у розмірі 0,1% від суми заборгованості, але
не більше облікової ставки НБУ, яка діяла у відповідний період, за кожний банківський день такої
затримки. А за прострочення понад 30 (тридцять) календарних днів, додатково утримується штраф у
розмірі 7,0% несвоєчасної або неповної сплати. Покупцю не нараховується пеня за не сплату за цим
Договором в разі відсутності коштів на рахунку Покупця. Відсутність коштів підтверджується
довідкою територіального органу Державної казначейської служби України, який обслуговує Покупця.
6.7. Сплати штрафних санкцій, передбачених цим Договором, здійснюється винною
Стороною протягом трьох банківських днів від дати отримання від іншої Сторони відповідної
претензії.

6.8. У випадку порушення умов цього Договору винна Сторона відшкодовує другій Стороні
спричинені цим збитки в порядку, передбаченому діючим законодавством України.
До таких збитків Сторони також відносять штрафи, фінансові санкції, пред’явлені Покупцю з
боку державних органів за: відсутність необхідних документів на товар (які повинні були бути надані і
не були пред’явлені Постачальником або були надані в неналежному вигляді, відсутність або
неналежне маркування товару (зокрема, відомостей щодо властивостей товару, його складу, дати
виготовлення, строку придатності чи інших відомостей, відповідно вимог діючого законодавства), яке
не було зроблено Постачальником або зроблено в неналежному вигляді, невідповідності поставлених
товарів ДСТУ та ТУ, невідповідність пакування вкладеному товару чи інші порушення, що виникли
виключно з вини Постачальника та які не могли бути виявлені при прийманні товару без спеціального
детального огляду та/або експертизи. Постачальник зобов’язаний компенсувати такі документально
підтверджені збитки протягом 10 (банківських) днів з моменту виставлення Покупцем відповідної
письмової вимоги (претензії).
6.9. У випадку, якщо органами державної податкової служби та/або рішенням (ухвалою,
постановою тощо) суду буде зменшено податковий кредит Покупця з ПДВ за податковими
накладними Постачальника, зменшені валові витрати Постачальника на вартість товару, придбаних у
Постачальника, донараховано Покупцю податки, збори, обов’язкові платежі, нараховані Покупцю
штрафні санкції за порушення податкового законодавства, або судом буде прийнято рішення про
стягнення в дохід держави отриманих коштів за цим Договором. Постачальник зобов’язується
протягом 5 (п’яти) банківських днів з дати відправлення Покупцем відповідної вимоги Постачальнику
за його місцезнаходженням сплатити Покупцю грошові кошти в розмірі рівному сумі, на яку Покупцю
зменшено податковий кредит по ПДВ, зменшено валові витрати, донараховані податки, збори,
обов’язкові платежі, нараховані штрафні санкції, стягнуто в дохід держави одержане за цим
Договором, визнаного недійсним.
7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
7.1. Сторони звільняються від відповідальності за порушення зобов'язань, передбачених цим
Договором, якщо таке порушення сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин (обставин
непереборної сили), які виникли після укладання цього Договору.
7.2. Під форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) в цьому Договорі
розуміються будь-які надзвичайні або невідворотні за даних умов здійснення господарської діяльності
обставини (події) зовнішнього характеру, які викликані дією сил природи, зокрема, але не виключно:
землетрус, повінь, просідання чи зсув циклон, пожежа, несприятливі метеорологічні умови
(нагромадження снігу, ожеледь, ураган, буря), перебої
чи перерви в газо- та (або) електропостачанні внаслідок аварій на об'єктах газо- та (або)
електропостачання, громадські хвилювання, терористичні акти, війна чи воєнні дії, епідемії,
зафіксовані у встановленому законом порядку факти вчинення протиправних дій третіми особами,
страйки, блокади, закриття шляхів сполучення, тимчасові заборони транспортування продукції
залізницями, проголошення надзвичайного чи воєнного стану, антитерористичні операції, заборона
експорту чи імпорту, видання органами державної влади чи органами місцевого самоврядування будьяких актів, які не уможливлюють чи суттєво перешкоджають виконанню Стороною зобов'язань за цим
Договором.

7.3. Сторона, що внаслідок дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили)
позбавлена можливості належним чином виконати свої зобов'язання за цим Договором, повинна
письмово повідомити про це іншу Сторону протягом 3 (трьох) днів з дня виникнення у неї
неможливості виконання зобов'язань за цим Договором та підтвердити факт настання дії форсмажорних обставин (обставин непереборної сили) сертифікатом Торгово-промислової палати України,
регіональної торгово-промислової палати, або будь-якими іншими офіційним документом органу
влади.
Не інформування або несвоєчасне інформування позбавляє Сторону права посилатися на
обставини непереборної сили (форс-мажорні обставини) як на підставу, яка звільняє від
відповідальності.
7.4. При настанні зазначених обставин, якщо вони безпосередньо негативно впливають на
можливість виконання Стороною своїх зобов'язань за цим Договором, строк виконання зобов'язань
для Сторони продовжується на весь час дії таких обставин. Якщо зазначені обставини діятимуть
протягом 3 (трьох) місяців поспіль і не виявлять ознак припинення, кожна зі Сторін має право
відмовитися на майбутнє від виконання своїх зобов'язань і від цього Договору шляхом направлення
іншій Стороні повідомлення про розірвання цього Договору не пізніше, ніж за 10 календарних днів до
такого розірвання. Покупець повинен здійснити оплату за фактично поставлений товар у день
розірвання цього Договору. Постачальник зобов’язаний повернути Покупцю грошові кошти,
перераховані Покупцем за поставлений товар, який фактично не поставлений на час виникнення форсмажорних обставин у день розірвання цього Договору. Жодна зі Сторін не має права на відшкодування
їй збитків, спричинених відмовою іншої Сторони від виконання зобов'язань і від цього Договору.
8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
8.1. Цей Договір набуває чинності з дати його підписання Сторонами і скріплення печатками
Сторін та діє до 31 грудня 2019р., але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами
зобов’язань за цим Договором.
8.2. Закінчення строку Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його
порушення, яке мало місце під час дії Договору.
9. АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
9.1. При виконанні своїх зобов'язань за цим Договором, Сторони, їх афілійовані особи,
працівники або посередники не виплачують, не пропонують виплатити і не дозволяють виплату будьяких грошових коштів або передачу цінностей, прямо або опосередковано, будь-яким
особам, для впливу на дії чи рішення цих осіб з метою отримати які-небудь неправомірні переваги чи
на інші неправомірні цілі.
9.2. При виконанні своїх зобов'язань за цим Договором, Сторони, їх афілійовані особи,
працівники або посередники не здійснюють дії, що кваліфікуються законодавством, як дача/отримання
хабара, комерційний підкуп, а також дії, що порушують вимоги законодавства
України та міжнародних актів про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом.
9.3. У разі виникнення у Сторони підозр, що відбулося або може відбутися порушення будьяких антикорупційних умов, відповідна Сторона зобов'язується повідомити іншу Сторону у письмовій
формі. Після письмового повідомлення, відповідна Сторона має право призупинити виконання
зобов'язань за цим Договором до отримання підтвердження, що порушення не відбулося або не
відбудеться. Це підтвердження повинно бути надіслане протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати

направлення письмового повідомлення (послатися на факти або надати матеріали, що достовірно
підтверджують або дають підставу).

9.4. Сторони цього Договору визнають проведення процедур щодо запобігання корупції і
контролюють їх дотримання. При цьому Сторони докладають розумні зусилля, щоб мінімізувати
ризик ділових відносин з контрагентами, які можуть бути залучені в корупційну діяльність, а також
надають взаємне сприяння один одному в цілях запобігання корупції. При цьому Сторони
забезпечують реалізацію процедур з проведення перевірок з метою запобігання ризиків залучення
Сторін у корупційну діяльність.
9.5. Сторони визнають, що їх можливі неправомірні дії та порушення антикорупційних умов
цього Договору можуть спричинити за собою несприятливі наслідки - від зниження рейтингу
надійності контрагента до істотних обмежень по взаємодії з контрагентом, аж до розірвання цього
Договору.
9.6. Сторони гарантують повну конфіденційність при виконанні антикорупційних умов цього
Договору, а також відсутність негативних наслідків як для Сторони Договору в цілому, так і для
конкретних працівників Сторони Договору, які повідомили про факт порушень.
9.7. У разі відмови Постачальника від надання Інформації, як визначено у цьому розділі,
фактичного ненадання такої інформації, надання інформації з порушенням встановлених строків, або
надання недостовірної Інформації, Покупець має право в односторонньому порядку відмовитися від
виконання цього Договору шляхом направлення письмового повідомлення про припинення Договору.
Договір припиняє свою дію через 5 (п'ять) робочих днів з моменту направлення повідомлення.
9.8. У разі припинення дії цього Договору з зазначених підстав, Постачальник в такий же
строк повертає Покупцю здійснену ним попередню оплату (при наявності) за непоставленний товар.
9.9. Зазначене у цьому розділі антикорупційне застереження є істотною умовою цього
Договору відповідно до частини 1 ст. 638 ЦК України.
10. ПОРЯДОК ЗМІНИ УМОВ ДОГОВОРУ. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ
10.1. Умови цього Договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання
зобов’язань Сторонами в повному обсязі, крім випадків:
1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Покупця;
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 товару за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми,
визначеної в цьому Договорі;
4) продовження строку дії цього 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 Покупця, за умови, що такі зміни не
призведуть до збільшення суми, визначеної в цьому Договорі;
5) узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товару;
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 цьому Договорі.
8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини п’ятої статті 36 Закону України «Про
публічні закупівлі».

Порядок зміни ціни предмета закупівлі у випадках, передбачених Законом про публічні
закупівлі, які має надати Постачальник для підтвердження факту зміни ціни за одиницю товару на
ринку (тобто коливання ціни такого товару на ринку) – довідка з Торгово-промислової палати або
довідку з Головного управління статистики, тощо;
10.2. Будь-які зміни цього Договору, включаючи будь-які його доповнення та додатки, повинні
бути оформлені в письмовому вигляді і підписані повноважними представниками Сторін. Належно
оформлені, такі зміни є невід'ємними частинами цього Договору. Зміни у цей Договір набирають
чинності з моменту належно оформленої Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору,
якщо інше не встановлено у самій Додатковій угоді, цьому Договорі або у діючому в Україні
законодавстві.
10.3. Датою (моментом) підписання цього Договору, додаткових угод, додатків до цього
Договору є дата, зазначена в преамбулі цього Договору, додаткових угод, додатків.
10.4. Усі суперечки і розбіжності, що виникають із цього Договору та у зв'язку з ним, Сторони
врегулюють шляхом переговорів. Якщо Сторони не можуть прийти до згоди, суперечка вирішується в
порядку, передбаченому чинним законодавством України.
10.5. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні
договори, протоколи про намірі та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що
так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги
при тлумаченні умов цього Договору.
10.6. У випадках, не передбачених цим Договором, сторони керуються чинним
законодавством України.
10.7. Жодна зі Сторін не має права передавати свої права та зобов’язання за цим Договором
будь-яким третім особам без попередньої згоди іншої Сторони.
10.8. Сторони зобов'язуються письмово інформувати один одного про обставини, які мають
значення для виконання цього Договору, в тому числі про зміну місцезнаходження, реквізитів. У разі
неповідомлення Сторони несуть ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.
10.9. Кожна із Сторін гарантує, що на момент укладання цього Договору вона не є жодним
чином обмеженою законом, іншим нормативним чи правоустановчим актом, судовим рішенням або
іншим, передбаченим відповідним чинним законодавством, способом в своєму праві укладати цей
Договір та виконувати усі умови, визначені у ньому.
10.10. Сторони підтверджують, що укладання цього Договору та виконання передбачених ним
умов для Сторін не суперечать нормам чинного в Україні законодавства, у відповідності до яких
здійснюється господарська або інша діяльність Сторін, а також відповідно підтверджують те, що
укладання цього Договору та виконання передбачених ним умов не суперечить цілям діяльності
Сторін, положенням їх установчих документів чи інших локальних актів Сторін.
10.11. Особи, які підписують цей Договір від імені Сторін гарантують, що мають повні
особисті та корпоративні юридичні повноваження на укладення цього Договору від імені юридичних
осіб, іменованих Сторонами цього Договору.
10.12. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології
українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному
для кожної із Сторін.

11. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ПОКУПЕЦЬ:
ЗДМУ
пр. Маяковського, буд.26, Запорізька
обл., м. Запоріжжя, Вознесенівський
р-н, 69035
Р/р ________________в ДКСУ,
м. Київ,
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 02010741
ІПН 020107408297
Св-во пл-ка ПДВ № 11785521
тел. (0612)224-64-69; факс 33-60-07
E-mail: zsmu@zsmu.zp.ua
___

ПОСТАЧАЛЬНИК:
ТОВ «АРТ-ПРОМ»
Дніпропетровська обл.м.Дніпро,
вул..Івана Мазепи ,34
р/р 26006000030156 в Ф-Е АТ «УКРЕКСІМБАНК»
м.Дніпро
МФО 322313
Код ЄДРПОУ 36989671
Св-во пл-ка ІПН 369896704662
тел.0562 790-14-76
E-mail: tzem@amf.com.ua

Додаток №1

СПЕЦІФІКАЦІЯ № 1м. Запоріжжя
№
п/п

1

2

Найменування товару

До Договору про закупівлю
товару за державні кошти
№ _______ від «___»____2019 р.
«____»_____________2019р.

Ціна за
одиницю,
Сума, грн. без ПДВ
грн. без
ПДВ.
Сидіння, стільці та супутні вироби і частини до них - за кодом CPV ДК 021:2015 – 39110000-6 (Табурет лабораторний, крісло
поворотне). (Джерело фінансування закупівлі – кошти Спеціального фонду Державного бюджету).
ТАБУРЕТ ГРАС Ш/.ЗАМ ЧОРНИЙ
ТОВ «АРТшт
20
ПРОМ»україна
Крісло Веб сидіння/спинка сітка

Виробник та країна
походження

Найменуван
ня одиниці
виміру

Кількість
одиниць
товару

ТОВ «АРТПРОМ»україна

шт

100
Разом без
ПДВ
ПДВ ____
Всього з
ПДВ

Вартість товару вказана з врахуванням вартості поставки, його розвантаження, збирання та всіх податків та зборів.
ПОКУПЕЦЬ:

ЗДМУ
______________

ПОСТАЧАЛЬНИК:

