ДОГОВІР № ______
про закупівлю товарів
“

”

2019р.

с. Борівка
Борівська ЗОШ І-ІІІ ступенів (надалі іменується – Покупець) в особі директора школи
Крамар Вікторії Василівни, що діє на підставі Статуту,з однієї сторони, та Товариство з
обмеженою відповідальністю "ДІАВЕСТЕНД КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ" (далі –
Постачальник) в особі директора Балюк Олени Анатоліївни, що діє на підставі Статуту, з
іншої сторони, які разом іменуються – Сторони, уклали цей договір про таке:
І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Постачальник зобов’язується передати (поставити) Покупцю Товар в асортименті,
кількості та по ціні, зазначених у специфікації до цього Договору (додаток1), які є
невід’ємною його частиною, а Покупець зобов’язується прийняти та оплатити такий товар в
порядку та на умовах, визначених Договором.
1.2. Найменування товару: (відповідно до специфікації) ДК 021:2015 "Єдиний
закупівельний словник"– 30210000-4 Машини для обробки даних (апаратна частина)
Ноутбук.
ІІ. ЯКІСТЬ ТОВАРУ
2.1. Якість товару, що поставляється, має відповідати державним стандартам, технічним
умовам та чинному законодавству щодо показників якості такого роду/виду товару.
2.2. Якщо поставлений товар виявиться неякісним або таким, що не відповідає умовам
цього Договору, Постачальник зобов’язаний замінити цей товар протягом 7 (семи) робочих
днів. Всі витрати, пов’язані із заміною товару неналежної якості несе Постачальник.
2.3. Товар має бути цілим, не ушкодженим і новим.
III. ЦІНА ДОГОВОРУ
3.1. Ціни на товар встановлюються в національній валюті України.
3.2. Сума цього договору складає: 14 102,00 грн. (чотирнадцять тисяч сто дві гривні, 00
коп.) в тому числі ПДВ 1 017,00 грн. (одна тисяча сімнадцять гривен, 00 коп.).
3.3. Зміни цін та доповнення до специфікації оформлюються письмово у вигляді
додаткових угод до цього Договору.
ІV. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ
4.1. Вартість Договору визначається за ціною та кількістю поставленого Товару,
визначених в специфікації (додатку №1) до даного Договору.
4.2. Розрахунки за поставку товару здійснюються в національній валюті України.
Покупець сплачує за товар після його отримання протягом 10 календарних днів з
моменту одержання товару.
4.3. Оплата здійснюється шляхом переказу Покупцем грошових коштів на поточний
рахунок Постачальника, що визначений у цьому Договорі.
V. ПОСТАВКА ТОВАРУ
5.1. Доставка товару здійснюється силами та за рахунок Постачальника за адресою: вул.
Перемоги 20/2 с. Борівка Борівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Чернівецький район
Вінницька область 24123
5.2. Датою поставки є дата, коли Товар переданий у власність Покупця, але не пізніше 31
серпня 2019 року.
5.3. Поставка товару повинна підтверджуватися накладною та супровідними документами,
які підтверджують його походження та якість.
5.4. Зобов’язання Постачальника щодо поставки Товару вважається виконаними в повному
обсязі з моменту передачі Товару у власність Покупця.
5.5. Приймання-передача Товару по кількості проводиться відповідно до видаткової
накладної, по якості – відповідно до документів, що засвідчують його якість.
5.6. При виникненні претензій по недокомплектності Товару, Постачальник повинен
довезти відсутню кількість товару протягом 7 (семи) робочих днів з дати отримання
претензій від Покупця.

VI. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
6.1. Покупець зобов'язаний:
6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі оплачувати за поставлений товар;
6.1.2. Прийняти товар згідно накладної.
6.2. Покупець має право:
6.2.1. Контролювати поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;
6.2.2. Повернути видаткову накладну Постачальнику без здійснення оплати в разі
неналежного оформлення документів. (відсутність печатки, підписів, сертифікатів тощо).
6.2.3. Одностороннього розірвання Договору у разі невиконання, (неналежного)
виконання зобов’язань за Договором Постачальником. Покупець не відшкодовує витрати
та/або збитки у разі розірвання Договору з причин невиконання (неналежного виконання)
зобов’язань за Договором Постачальником.
6.3. Постачальник зобов'язаний:
6.3.1. Забезпечити поставку товарів згідно розділів II та V цього Договору;
6.3.2. Нести всі ризики та витрати, пов'язані з поставкою Товару, включаючи оплату
податків та інших зборів і обов'язкових платежів у відповідності до вимог чинного
законодавства України;
6.4. Постачальник має право:
6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлені товари.
6.4.2. На дострокову поставку Товару за погодженням Покупця.
VІI.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором,
Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством та даним
Договором.
7.2.За порушення умов договору (у разі невиконання або несвоєчасного виконання
зобов’язань по поставці (передачі) товару, що є предметом даного Договору)
Постачальник виплачує Покупцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що
діяла на момент нарахування, від несвоєчасно поставленого товару, за кожний день
прострочення.
Сплата пені не звільняє Сторону від виконання прийнятих на себе зобов'язань по
Договору.
7.3. Покупець звільняється від відповідальності за неналежне виконання взятих на себе
зобов’язань по оплаті поставленого товару у разі ненадходження коштів (та/або
відсутності фінансування видатків) на зазначені цілі Покупця .
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 5 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, що видає уповноважений на це державний орган.
ІХ. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати
їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.
9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди розбіжності вирішуються у судовому порядку.
X. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
10.1. Даний Договір та додатки до нього набирають чинності з моменту їх підписання
уповноваженими представниками Сторін та діють до 31.12.2019 року, а в частині
взаєморозрахунків - до повного їх виконання Сторонами.

10.2. Дія Договору припиняється:
 після повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором;
 за згодою сторін;
 з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.
XI. ІНШІ УМОВИ
11.1. У випадках, не передбачених даним Договором Сторони керуються чинним
законодавством України.
11.2. Зміни до договору допускаються за згодою між Постачальником та Покупцем, якщо
вони не суперечать нормам законодавства у сфері державних закупівель на дату внесення
таких змін. В такому випадку зміни оформлюються письмовою додатковою угодою
сторін.
11.3 Сторони несуть відповідальність за правильність вказаних ними в даному Договорі
реквізитів та зобов'язуються вчасно та у розумні строки повідомляти іншу Сторону про їх
заміну у письмовій формі.
11.4. Жодна зі сторін не має права передавати права та обов'язки за цим Договором третій
особі без отримання письмової згоди іншої сторони.
11.5. Даний договір укладений українською мовою в двох примірниках, які
мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі сторін.
XII. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ .
12.1. Невід’ємною частиною цього Договору є Специфікація, Товару (додаток № 1
до Договору).
XIII. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН
ПОСТАЧАЛЬНИК:
ПОКУПЕЦЬ:
Повне найменування:
Повне найменування:
Товариство з обмеженою відповідальністю
Комунальний заклад «Борівська
"ДІАВЕСТЕНД
КОМПЛЕКСНІ
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
РІШЕННЯ"
Чернівецької районної ради Вінницької
Місцезнаходження:
області»
Місцезнаходження:
08130, Україна, Київська область, КиєвоСвятошинський р-н,
вул. Перемоги 20/2 с. Борівка
село Петропавлівська Борщагівка, вул
Борівська ЗОШ І-ІІІ ступенів,
Авіаторів,буд.62
Чернівецький район Вінницька область
24123
Податковий №302560610133
Ідентифікаційний код: 217253984
Банк одержувача:
ГУДКСУ у Вінницькій області, МФО 802015
АТ КБ "Приватбанк"
р/р 35423181149338
МФО (код банку): 320649
р/р: 26005052640494
ЄДРПОУ 30256061
Директор
посада особи, що підписує договір
_____________________ / О.А. Балюк /
П.І.Б. особи, що підписує договір
МП
підпис

Директор школи:
Крамар В.В. /_________/
МП
підпис

Додаток№1
до Договору про закупівлю
товару
№__________ від ___ _____ року
СПЕЦИФІКАЦІЯ
Основний словник національного класифікатора України ДК 021:2015 "Єдиний
закупівельний словник"–30210000-4 Машини для обробки даних (апаратна частина)
Ноутбук.
№

Найменування

Одиниця
виміру

Кількість

Ноутбук Lenovo IdeaPad 330-15 (81DC012JRA)

1

Діагональ дисплея - 15.6", роздільна здатність - FullHD (1920
х 1080), Anti-Glare, тип матриці - TN+film, Процесор - Intel
Core i3 7130U (2.7 ГГц), об'єм оперативної пам'яті - 4 ГБ,
Типи внутрішніх накопичувачів - SSD, об'єм SSD - 128 ГБ,
DUMMY ODD, Відеокарта - NVIDIA GeForce MX110, 2 ГБ,
LAN (RJ-45), Windows 10 Pro Ukr/ Microsoft Office ProPlus
2016*, 2 cell, 2.2 кг, Grey

шт.

Ціна за од.
без ПДВ

Загальна
вартість, грн.,
без ПДВ

13 085,00

13 085,00

1

Разом без ПДВ:

13 085,00

ПДВ:

1 017,00

Всього з ПДВ*

14 102,00

* - програмна продукція – ПДВ не нараховується згідно п. 26.1 підрозділ 2 розділ ХХ
Податкового кодексу України
ПОСТАЧАЛЬНИК:
ПОКУПЕЦЬ:
Повне найменування:
Повне найменування:
Товариство з обмеженою відповідальністю
Комунальний заклад «Борівська
"ДІАВЕСТЕНД
КОМПЛЕКСНІ
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
РІШЕННЯ"
Чернівецької районної ради Вінницької
Місцезнаходження:
області»
Місцезнаходження:
08130, Україна, Київська область, КиєвоСвятошинський р-н,
вул. Перемоги 20/2 с. Борівка
село Петропавлівська Борщагівка, вул
Борівська ЗОШ І-ІІІ ступенів,
Авіаторів,буд.62
Чернівецький район Вінницька область
24123
Податковий №302560610133
Ідентифікаційний код: 217253984
Банк одержувача:
ГУДКСУ у Вінницькій області, МФО 802015
АТ КБ "Приватбанк"
р/р 35423181149338
МФО (код банку): 320649
р/р: 26005052640494
ЄДРПОУ 30256061
Директор
посада особи, що підписує договір
_____________________ / О.А. Балюк /
МП
підпис

Директор школи:
Крамар В.В. /_________/
МП
підпис

