ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР
на закупівлю:
м. Дніпро

___ _____________2019 р.

ФОП Грилюк Яна Олександрівна, в особі керівника Грилюк Яни Олександрівни, що діє згідно
державної реєстрації від 15/03/2017 року запис № 20700000000017539, назване в подальшому
"ПОСТАЧАЛЬНИК", з однієї сторони, та Дніпровський державний коледж будівельномонтажних технологій та архітектури в особі директора Ватагіної Вероніки Василівни ,що діє
на підставі Статуту,найменування в подальшому "ПОКУПЕЦЬ", з другої сторони, уклали цей
Договір про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Постачальник передає у власність Покупця, а Покупець сплачує вартість товару
(згідно державного класифікатора продукції ДК 021:2015 30230000-0 - Комп’ютерне обладнання,
визначеного в асортименті, кількості та за цінами (далі – “Товар”), які зазначені у специфікації,
що додається до цього Договору і є його невід’ємною частиною.
1.2. Кількість товару, що є предметом Договору, може бути скоригована в залежності від
виділених асигнувань та потреб Покупця.
2. ЦІНА ТОВАРУ ТА СУМА ДОГОВОРУ
2.1. Сума договору становить 9 499,97 грн. (Дев'ять тисяч чотириста дев'яносто
дев'ять гривень 97 копійок) без ПДВ.
2.2. Ціни на товар встановлюються в національній валюті України, є твердими та не підлягають
зміні впродовж усього терміну дії договору, крім випадків:
2.2.1. зміна ціни за одиницю товару не більше ніж на 10% у разі коливання ціни такого
товару на ринку, за умови, що зазначена зміна ціни не призведе до збільшення суми, визначеної
в договорі;
2.2.2. узгодження зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості
товарів, робіт і послуг);
2.2.3. зміни ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких
ставок.
3. УМОВИ ПОСТАВКИ ТА ПРИЙМАННЯ-ЗДАВАННЯ ТОВАРУ
3.1. Строк поставки Товару до 30 вересеня 2019 року за рахунок Постачальника.
3.2. Місце постачання товарів: 49600 м. Дніпро, вул. Столярова, буд.8
Приймання-передача товару здійснюється в присутності представників Постачальника та
Замовника. Факт приймання – передачі товару засвідчується Замовником та постачальником
шляхом підписання Акту приймання-передачі.
3.3. Датою поставки товару є дата підписання Покупцем товарно-транспортної
накладної.
3.4. Зобов’язання Постачальника щодо поставки партії товару вважаються виконаними у
повному обсязі з моменту передачі товару у власність Покупця за адресою Покупця.
3.6. Покупець має право пред’явити претензію Постачальнику по кількості та якості
товару. Претензія готується і подається у письмовій формі і пред’являється Постачальнику, по
кількості – у день прийому-передачі товару, по якості - в будь-який момент впродовж
гарантійного терміну.
3.7. При виникненні претензій по некомплектності чи якості товару, що трапилися з вини
Постачальника, останній повинен здійснити додаткову поставку або заміну неякісного товару
протягом 5 банківських днів з дати отримання претензій від Покупця.
4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
4.1. Розрахунки за поставлені товари здійснюються на підставі п.1 ст. 49 Бюджетного
кодексу України на умовах відстрочки платежу до 30 календарних днів.
4.3. У випадку, коли закупівлю не буде профінансовано у повному обсязі, Покупець
залишає за собою право скоригувати перелік та кількість товару, що поставляється
4.4. Усі розрахунки за договором проводяться у безготівковій формі.
5. ЯКІСТЬ ТОВАРУ
5.1. Постачальник гарантує якість товару протягом строку гарантії виробника.

5.2. Якість товару повинна відповідати діючим в Україні стандартам та технічним
вимогам підтверджуватись відповідними сертифікатами.
5.3. При виникненні претензій по не комплектності чи якості товару, Постачальник
повинен здійснити за власний рахунок допоставку або заміну товару протягом 6 робочих днів з
дати отримання претензії від Покупця.
5.4. Допоставка товару не звільняє Постачальника від сплати неустойки, передбаченої п.
7.1 цього Договору.
6. ПАКУВАННЯ ТА МАРКУВАННЯ
6.1. Товар повинен перевозитись до місця передачі Покупцю в упаковці підприємствавиробника.
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. У разі затримки поставки товару або поставки не в повному обсязі партії товару,
заявленої Покупцем, Постачальник сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від
суми непоставленого товару за кожний день затримки.
8. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
8.1. Ніяка відповідальність не може бути наслідком невиконання або неналежного
виконання будь-якого із положень цього Договору, якщо це невиконання або неналежне
виконання є наслідком причин, що знаходяться поза контролем виконавчої Сторони, таких як
пожежі, стихійні лиха, воєнні дії, торгове ембарго (далі «форс-мажорні обставини»). При
виникненні форс-мажорних обставин, які роблять неможливим повне або часткове виконання
кожною із Сторін зобов’язань за цим Договором, виконання умов цього Договору відсувається
відповідно до часу, протягом якого будуть діяти такі обставини.
8.2. Якщо ці обставини будуть продовжуватися більше 6 місяців, то кожна зі Сторін
вправі відмовитися від подальшого виконання обов’язків за цим Договором .
8.3. Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов’язань за цим
Договором, повинна в термін не більше 5 днів письмово сповістити іншу Сторону про початок
і припинення форс-мажорних обставин.
8.4. Наявність та строк дії форс-мажорних обставин підтверджується Торговопромисловою палатою України.
9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
9.1. Усі спори та розбіжності, які виникли впродовж терміну дії Договору, вирішуються
Сторонами шляхом переговорів.
9.2. Спірні питання, з яких Сторони не дійшли згоди шляхом переговорів, розв’язуються
у відповідності до законодавства України в господарському суді.
10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
10.1. Цей Договір вступає в силу з моменту підписання та діє 31.12.2019 року.
10.2. Дія Договору може бути припинена достроково:
- за згодою Сторін;
- з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.
11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
11.1. Цей Договір складено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної зі
Сторін, які мають рівну юридичну силу.
11.2. Жодна із Сторін не має права передавати свої права та обов’язки за цим Договором
третім особам без письмової згоди іншої Сторони.
11.3. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним
законодавством України.

IХ. Додатки до договору
9. Невід'ємною частиною цього Договору є:
9.1. Специфікація ( Додаток №1)
IX. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін
ВИКОНАВЕЦЬ
ЗАМОВНИК
Дніпровський державний коледж
ФОП Грилюк Яна Олександрівна
будівельно-монтажних
технологій
та 01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 36
р/р 26004052681799 банк Ф «Розрах. Центр»
архітектури
ПАТ КБ «Приватбанк»
49600, м. Дніпро
МФО 320649
вул. Столярова, 8
ДРФО 3531012047
р/р 35428200001531 у ДКСУ м.Київ
Платник єдиного податку 2 групи
МФО 820172
ЄДРПОУ 04760713
тел. (056) 744-28-59
Директор:________________Ватагіна В.В.
м.п.

Керівник ________________ Грилюк Я.О.
Б.П.

Додаток№1
до договору №___
від ________________201_р.

Специфікація
30230000-0 - Комп’ютерне обладнання

№
п/п

1.
2.
3.

Перелік послуг

Кількість

Монітор 21,5" PHILIPS 223V5LSB2/62
Багатофункціональний пристрій i-SENSYS MF3010
Canon
Комплект (миша + клавіатура) Logitech Desktop
MK120 (920-002561)
Разом з або (без) ПДВ

Ціна послуги
(грн.)без
ПДВ

Сума
послуги
(грн.)без
ПДВ

1

2 360,92

2 360,92

1

5 960,26

5 960,26

3

392,93

1 178,79
9 499,97

ПДВ

---

ВСЬОГО

9 499,97

ЗАМОВНИК

ВИКОНАВЕЦЬ

Директор:______________ Ватагіна В.В.
м.п.

Керівник
м.п.

____________________Грилюк Я.О.

