ДОГОВІР
про закупівлю товарів за державні кошти № _/19/т
м. Чернігів

"___" липня 2019 р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ЛІВАЙН ТОРГ" надалі Учасник, в особі бухгалтера Ус Оксани Вікторівни, що діє на
підставі Довіреності №243 від 02 січня 2019 року, з однієї сторони, та Менський зоологічний парк загальнодержавного значення, надалі
іменоване Замовник, в особі директора Максименко В.С., що діє на підставі Положення, надалі іменовані "Сторони", уклали цей договір про
нижченаведене:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1.
№
1

Учасник приймає на себе зобов’язання передати Замовнику у власність Нафта і дистиляти (код ДК 021:2015 - 09130000-9) надалі Товар, а Замовник зобов'язується сплатити і прийняти вказаний Товар.
Найменування товару
Бензин А-92 ЕNERGY

Одиниця виміру
літр

Кількість
2590

Ціна з урахуванням ПДВ, грн./літр
26.00
Усього без ПДВ:

Сума з ПДВ, грн.
67340.00
56116.67

ПДВ:

11223.33

1.4.

67340.00
Усього з ПДВ:
Продаж товару здійснюється відповідно Закону України "Про публічні закупівлі" 922-VIII від 25.12.2015р.
Відпуск Товару з АЗС здійснюється за довірчими документами (скретч-картки) на отримання товару відповідно "Правил роздрібної торгівлі
нафтопродуктами" затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № 1442 від 20.12.1997.
Обсяги закупівлі товарів можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

2.1.
2.2.

Товар вважається переданим Учасником і прийнятим Замовником по кількості і якості з моменту отримання Товару згідно умов Договору.
Якість Товару повинна відповідати дійснім на дату отримання Товару ДСТУ.

3.1.
3.2.

Ціна цього Договору становить: 67340.00 (Шістдесят сім тисяч триста сорок) гривень 00 копійок, у тому числі: ПДВ.
Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

4.1.

Оплата Товару здійснюється Замовником шляхом перерахування коштів на вказані в рахунку-фактурі реквізити Учасника.
Постачальник звільняється від своїх обов’язків стосовно партії товару оплата якої здійснена на інші реквізити.
Оплата Товару здійснюється Замовником в національній валюті України в безготівковій формі, шляхом перерахування коштів на рахунок
Учасника в день виписки рахунку-фактури та накладної на Товар. Ціна одного літру товару вказується у рахунку-фактурі та накладній і
дійсна тільки протягом дня їх виписки.
У разі відмови Замовника від оплати Товару згідно умов, передбачених Договором, зобов’язання Учасника припиняються у частині
несплаченого Товару.
Умови договору відповідають умовам тендерної пропозиції.

1.2.
1.3.

2. ЯКІСТЬ ТОВАРІВ

3. ЦІНА ДОГОВОРУ

4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

4.2.

4.3.
4.4.

5. ПОСТАВКА ТОВАРІВ
Строк поставки товарів - до закінчення терміну дії довірчого документу.
Місце поставки (передачі) товарів:
5.2.1. Передача Замовнику товару за цім Договором здійснюється Учасником на АЗС шляхом заправки автомобілів Замовника при
пред’явленні довіреними особами Замовника скретч-карт.
5.2.2. Скретч-карта є підставою для видачі (заправки) з АЗС вказаного у карті об’єму і марки товару, після чого всі обов’язки сторін по
погашених скретч-картах вважаються виконаними, при цьому Учасник не може передати Замовнику товар іншої марки чи в кількості
меншій, ніж зазначено в скретч-карті.
5.3. Умови постачання Товару – самовивезення. Замовник зобов’язується отримати Товар на АЗС до закінчення терміну дії довірчого
документу який зазначений на довірчому документі.
5.4. Учасник не несе ніякої відповідальності у разі неотримання Замовником товару на АЗС до закінчення терміну дії довірчого документу, який
зазначений на довірчому документі.
5.1.
5.2.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
Замовник зобов'язаний:
6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати кошти за поставлені товари;
6.1.2. Приймати поставлені товари згідно накладної на товар.
6.2. Замовник має право:
6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Учасником своїх зобов'язань за договором, повідомивши про це його
за 5 календарних днів до його 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 вносять відповідні зміни до цього Договору;
6.3. Учасник зобов'язаний:
6.3.1. Забезпечити поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;
6.3.2. Забезпечити поставку товарів, якість яких відповідає умовам, установленим розділом 2 цього Договору;
6.4. Учасник має право:
6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлені товари;
6.4.2. На дострокову поставку товарів за письмовим погодженням Замовника;
6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником Учасник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника за 5
календарних днів до його розірвання.
6.1.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
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 зобов'язань при закупівлі товарів за бюджетні кошти Учасник сплачує Замовнику
штрафні санкції (неустойка, штраф, пеня) у розмірі, визначеному відповідно до п.п. 7.3.1, 7.3.2 цього Договору, а у разі здійснення
попередньої оплати Учасник, крім сплати зазначених штрафних санкцій, повертає Замовнику кошти з урахуванням індексу інфляції.
7.3. Види порушень та санкції за них, установлені Договором:
7.3.1. У разі порушення умов зобов’язання щодо якості товарів Учасник несе відповідальність передбачену законодавством України;
7.3.2. У разі порушення строків виконання зобов’язання стягується пеня у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми вартості товарів, з
яких допущено прострочення виконання за кожен день прострочення.
7.1.

8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
8.1.

8.2.
8.3.

Сторона звільняється від визначеної цим Договором та (або) чинним законодавством України відповідальності за повне чи часткове
порушення Договору, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин, визначених у цьому Договорі,
за умови, що їх настання було засвідчено у визначеному цим Договором порядку.
Під форс-мажорними обставинами у цьому Договорі розуміються непереборна сила та випадок.
Під непереборною силою у цьому Договорі розуміються будь-які надзвичайні події зовнішнього щодо Сторін характеру, які виникають без
вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити
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8.4.

8.5.
8.6.
8.7.
8.8.

та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути), включаючи (але не обмежуючись) стихійні явища природного
характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха біологічного, техногенного та антропогенного
походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин й обладнання, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя
(війна, воєнні дії, блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, масові страйки та локаути, бойкоти тощо), а також видання
заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні
заборонні чи обмежуючі заходи названих органів, які унеможливлюють виконання Сторонами цього Договору або тимчасово
перешкоджають такому виконанню.
Під випадком у цьому Договорі розуміються будь-які обставини, які не вважаються непереборною силою за цим Договором і які
безпосередньо не обумовлені діями Сторін та не пов'язані із ними причинним зв'язком, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або
всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій
турботливості та обачності відвернути (уникнути).
Настання непереборної сили має бути засвідчено компетентним органом, що визначений чинним законодавством України.
Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії форс-мажорних обставин, зобов'язана невідкладно із
урахуванням можливостей технічних засобів миттєвого зв'язку та характеру існуючих перешкод, але не пізніше ніж протягом 10 днів з
моменту їх виникнення повідомити іншу Сторону про наявність форс-мажорних обставин та їх вплив на виконання цього Договору.
Якщо форс-мажорні обставини та (або) їх наслідки тимчасово перешкоджають виконанню цього Договору, то виконання цього Договору
зупиняється на строк, протягом якого воно є неможливим.
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.
9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1.
9.2.

Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та
підсудністю такого спору відповідно до законодавства Україні.
10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.
10.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 10.1 цього Договору та діє до 31 грудня 2019 року. Дія договору про
закупівлю може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не
перевищує 20 відсотків суми, визначеної в договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в
установленому порядку.
11. ІНШІ УМОВИ
11.1. Договір складено у двох примірниках, кожний із яких має однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.
11.2. Учасник має право ініціювати обмін бланків довірчих документів, попередивши Замовника шляхом розміщення об’яви про умови такого
обміну на сайті www.avias.ua не пізніше ніж за один календарний місяць до його початку.
11.3. Термін обміну бланків довірчих документів не може бути меншим ніж календарній місяць.
11.4. Учасник не несе ніякої відповідальності у разі не звернення Замовника у термін встановлений в об’яві, означеної в п.11.2. Договору,
недодержання Замовником умов означеної об’яви та не буде мати жодних зобов'язань за довірчими документами, які не були обміняні.
11.5. Умови даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою сторін з обов’язковим складанням відповідної додаткової угоди до цього
Договору.
11.6. У відповідності до ст. 36 п. 4 Закону України "Про публічні закупівлі" 922-VIII від 25.12.2015р. істотні умови Договору не можуть
змінюватись після його підписання до виконання зобов’язань Сторонами в повному обсязі, крім випадків:
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 приведе до збільшення суми, визначеної в Договорі (п.4 п.п.2 ст.36 ЗУ "Про публічні закупівлі");
покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі (п.4 п.п.3
ст.36 ЗУ "Про публічні закупівлі");
Узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості та якості (обсягів) та якості Товарів (п.4 п.п.5 ст.36 ЗУ "Про публічні
закупівлі");
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
(п.4 п.п.7 ст.36 ЗУ "Про публічні закупівлі").
Розрахунок проводиться за наступною формулою: Ц=Ц¹×Курс П:Курс¹, де
Ц – змінена ціна за одиницю товару; Ц¹ - первина ціна за одиницю товару, згідно цінової пропозиції; Курс П – поточний курс долара
США; Курс¹ - курс долара США станом на дату надання Замовнику цінової пропозиції.
Поточним курсом долара США є курс долара США встановлений НБУ на день виставлення рахунку або станом на дату укладання
додаткової угоди до Договору. Курс долара США на момент надання цінової пропозиції становив 25.8153 грн. за 1 долар США.
11.7. У разі, якщо на момент отримання товару Замовником фактична ціна 1 л за одиницю товару менша ціни, зазначеної у договорі, Учасник
має право відпускати товар, а Замовник отримувати його за фактичною ціною.
11.8. Цей договір може бути розірваний достроково за ініціативою однієї із сторін за умови письмового повідомлення іншої сторони за
відсутності заборгованості. Договір вважається розірваним з моменту отримання письмового повідомлення.
11.9. У випадку отримання письмового повідомлення про розірвання договору укладання додаткової угоди про розірвання не потребується.
11.10. Учасник є платником податку на прибуток на загальних умовах згідно чинного законодавства України.
11.11. У випадках, не передбачених Даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України..
12. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН
УЧАСНИК
ТОВ «ЛІВАЙН ТОРГ»
49600, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Соборний район,
вулиця Мандриківська, будинок 47, офіс 503
Код ЄДРПОУ 41449359, ІНН 41449350463
Адреса торгівельної точки №166 ТОВ «ЛІВАЙН ТОРГ» в м.
Чернігів: 14017, м. Чернігів, вул. Любецька, 28
Р/р 26002596673570 в АТ "Ощадбанк" м.Дніпро
МФО 305482
За УЧАСНИКА
____________
Ус О.В.
М.П.

ЗАМОВНИК
Менський зоологічний парк
загальнодержавного значення
вул. Чернігівський шлях, 32 , м. Мена, 15600
р/р: 35438058024738
МФО : 855592
Код ЄДРПОУ : 05530010
За ЗАМОВНИКА
_________________ В.С.Максименко
М.П.
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