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про закупівлю товару
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Територіальний відділ освіти Олександрівського район\ департаменту освіти і науки
Запорізької міської ради в особі
^ ' Л ц '$
_______, що
діє на підставі
(далі - Замовник), /з однієї сторони, і Фізична особа підприємець Мунтянов Родіон
Олександрович в особі директора Мунтянова Р, О., шо діє на підставі Витяга з Єдиного
державного реєстру (надалі - Постачальник), з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цей
договір (у подальшому - Договір) про таке:
І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Постачальник зобов’язується поставити товар до визначеного об’єкту у п.5.2
Договору, а Замовник - прийняти та оплатити такий товар.
1.2. Предмет закупівлі ДК 021:2015: 44810000-1 - Фарби.
Найменування товару, об’єм товару, ціна за одиницю виміру вказуються у Специфікації на
закупівлю товару (Додаток 1).
3.3. Обсяги закупівлі товару можуть бути зменшені залежно від реального
фінансування видатків. Зміни до обсягів закупівлі здійснюється шляхом укладання
додаткової угоди.
II, ЯКІСТЬ ТОВАРУ
2.1. Постачальник повинен передати (поставити) Замовнику товар, якість якого
повинна відповідати супровідним документам, що підтверджують їх походження,
безпечність та якість, вимогам державних та/або міжнародних стандартів, технічних умов, за
умови, що технічні умови на зазначений товар мають показники не нижчі, ніж визначено в
державних стандартах.
2.2. Постачальник не має право поставляти товар(-и) з дефектами та/або з закінченням
строку придатності.
2.3. Постачальник дає гарантію за поставлений товар(-и) протягом строку,
встановленого виробником товару.
III. ЦІНА ДОГОВОРУ
3.1. Ціна цього Договору становить 4 999,00 грн (Чотири тисячі дев'ятсот дев'яносто
дев'ять гривень 00 копійок) без ПДВ
3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін шляхом
укладення додаткової угоди.
3.3. Бюджетні зобов’язання за договором виникають у Замовника в межах коштів
передбачених кошторисом за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар».
IV. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ
4.1. Розрахунки проводяться шляхом переказу Замовником грошових коштів на
поточний рахунок Постачальника впродовж ЗО банківських днів з моменту поставки товару,
4.2. Підставою для здійснення розрахунків є:
- видаткова накладна на товар, який доставлений, вивантажений у місці поставки.
4.3 У разі затримки фінансування, Замовник здійснює розрахунки з Постачальником
протягом 7 (семи) робочих днів з дня надходження коштів на його рахунок.
4.4. Від імені Замовника видаткова накладна підписується уповноваженою особою ,
визначеною п .1 1.2. цього Договору, після отримання товару.
4.5. Замовник має право затримати оплату за поставлений товар неналежної якості на
суму вартості такого товару до моменту врегулювання Сторонами всіх питань, пов’язаних з
постачанням товару неналежної якості (вивезення товару неналежної якості/надання товару
належної якості, пропорційного зменшення ціни товару, безоплатного усунення недоліків
товару/упаковки, сплати штрафних санкцій, компенсації збитків). У цьому випадку затримка
оплати товару не може розглядатися як несвоєчасна оплата Замовником поставленого товару

і не тягне за собою застосування до Замовника будь-яких штрафних санкцій та або стягнення
збитків.
4.6. Замовник має право відмовитися від приймання і оплати товару, поставленого
Постачальником, а якщо він вже оплачений —вимагати в устан овлен ом у порядку повернення
сплачених сум, або прийняти товар та вимагати від Постачатьника вивезення товар/надання
належного товару/документів, вимагати пропорційного зменшення ціни товару,
безоплатного усунення недоліків товару/упаковки документів, а Постачальник, відповідно,
зобов'язаний вивезти товар/надати натежний товар документи, пропорційно зменшити ціну
товару, безоплатно усунути недоліки устаткуваннялпаковки/документів протягом 7 (семи)
календарних днів з моменту отримання від уповноваженої особи Замовника відповідної
вимоги, в наступних випадках:
4.6.1, У разі поставки товару, який не відповідає умовам цього Договору шодо якості,
комплектності, маркування, упаковки, нормативним документам, технічним умовам.
4.6.2. У разі поставки, без згоди Замовника, непередбаченого Договором
(Специфікацією) товару або товару, поставленого Постачальником з порушенням умов
Договору, у тому числі у разі поставки товару раніше дати поставки, передбаченої цим
Договором, у разі прострочення поставки товару понад 7 (семи) днів, або у разі поставки
товару в кількості більшій або меншій, ніж зазначено у відповідній Специфікації на
закупівлю товару.
V. УМОВИ ПОСТАВКИ ТОВАРІВ
5.1. Термін поставки товару(-ів): серпень 2019 року.
5.2. Місце поставки товару(-ів): Запорізька гімназія № 2 ім. Лесі Українки, Україна,
69002, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Шкільна, 36.
5.3. Товар поставляється у тарі (запакованому вигляді), яка забезпечує збереження
цілісності товару(-ів) під час його транспортування, вивантаження та переміщення у місця
поставки.
5.4. Обов'язки та витрати з транспортування товару, його розвантаження і
переміщення товару у місце поставки покладається на Постачальника.
5.5. Товар доставляється Постачальником до місця поставки товару та приймається
уповноваженою особою Замовника на підставі видаткової накладної.
5.6. У разі виявлення неякісного товару або допущення інших відступів від умов
цього Договору Замовник має право вимагати від Постачальника:
1) безоплатного усунення недоліків у розумний строк;
2) пропорційного зменшення ціни товару;
3) усунення недоліків та відшкодування витрат на усунення недоліків.
5.7. Приймання товару Замовником здійснюється по кількості - у день прийому
передачі товару, по якості - у будь-який момент впродовж гарантійного строку, визначеного
умовами цього Договору чи/або законодавством України на певний вид товару.
5.8. Право власності на товар переходить до Замовника з моменту підписання
видаткової накладної.
VI. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
6.1. Замовник зобов’язаний:
6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлені товари.
6.1.2. Приймати поставлений товар згідно з документами, зазначеними в п.2.1., п.4.2.
цього Договору.
6.2. Замовник має право:
6.2.1.
Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання або неналежного
виконання зобов язань Постачальником (порушення терміну поставки товару Замовника,
зміни технічних характеристик товару, постачання неякісного товару тощо), повідомивши
про це Постачальника у строк не менше ніж за 5 робочих днів до розірвання. Договір
вважається розірваним з дати, зазначеній у листі-повідомленні. але не менше, ніж через 5

робочих днів від дати направлення Постачальнику рекомендованого листа-повідомлення або
його особистого вручення Постачальнику.
6.2.2. Контролювати поставку товарів у строки, встановлені цим Договором. При
кожному випадку порушення умов Договору уповноважена особа Замовника вимагає від
Постачальника негайного усунення порушень Договору та сплату штрафних санкцій.
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.
6.2.4. Повернути Постачальнику видаткову накладну, яка надається до об’єднаної
централізованої бухгалтерії Замовника, без здійснення оплати у разі її неналежного
оформлення (відсутність підписів, зазначення недостовірної інформації тощо).
6.3. Постачальник зобов’язаний:
6.3.1. Своєчасно забезпечити поставку товару(-ів) у відповідні строки, встановлені
цим Договором.
6.3.2. Забезпечити поставку товару(-ів). якість якого відповідає умовам, встановленим
цим Договором.
6.3.3. Надавати документи, що засвідчують якість товару(-ів), його відповідність
вимогам безпеки та гарантійні зобов’язання виробника.
6.3.4. У разі поставки не якісного та/або неукомплектованого товару(-ів) забезпечити
заміну товару протягом 7 (семи) календарних днів,
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(-ів), за письмовим погодженням Замовника.
6.4.3. Достроково розірвати цей Договір, у разі невиконання зобов’язань Замовником,
повідомивши про це Замовника за ЗО календарних днів до дати розірвання.
VII, 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. У разі порушення узгоджених строків поставки товару Постачальник сплачує
Замовнику штрафні санкції (неустойка, штраф, пеня) у розмірі подвійної облікової ставки
НБУ за кожен день затримки від ціни Договору, зазначеної у п.3.1. цього Договору.
7.3. За порушення умов зобов’язання щодо якості (комплектності товарів стягується
штраф у розмірі двадцяти відсотків вартості неякісних (некомплектних) товарів.
7.4. У разі поставки неякісного та/або некомплектного товару, Постачальник
зобов’язаний здійснити заміну неякісного та/або некомплектного товару протягом 7 (семи)
календарних днів з дати поставки товару.
7.5. У разі порушення Постачальником термінів, визначених у п.4.6 цього Договору
щодо усунення (виправлення) виявлених недоліків або заміни всього поставленого
неякісного товару(-ів), зазначеного у Специфікації на закупівлю товару, Постачальник
сплачує Замовнику неустойку в розмірі 1% (одного відсотка) від вартості товару за кожний
день такого прострочення.
7.6. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторону, яка їх сплатила, від виконання
зобов’язань за цим Договором.
7.7; У випадку встановлення факту невиконання Постачальником будь-яких умов з
поставки товару за цим Договором Замовник може застосувати оперативно-господарську
санкцію відповідно до п.4 ч.І ст.236 Господарського кодексу України, а саме: відмова від
встановлення на майбутнє господарських відносин із стороною, яка порушує зобов’язання,
про що Замовник письмово повідомляє Постачальника.
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

4

не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (стихійне лихо,
епідемія, епізоотія, війна тощо).
8.2. Сторона, шо не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії
обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3-х 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, які видаються Торгово-Промисловою палатою України.
8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 10
днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.
IX. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються
вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.
9.2. Якщо спори та розбіжності, по цьому Договору не будуть врегульовані шляхом
переговорів та консультацій їх вирішення здійснюється у судовому порядку за місцем
знаходження Замовника.
X. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 31
грудня 2019 року, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх
зобов’язань.
10.2. Закінчення строку дії Договору не звільняє сторони від відповідальності за його
порушення, яке мшіо місце під час дії договору. Закінчення погодженого Сторонами терміну
дії Договору не може бути також підставою для припинення нарахування штрафу (пені) за
несвоєчасне виконання Сторонами зобов'язань, що випливають з Договору.
10.3. Даний Договір може бути достроково розірваний: за взаємною згодою Сторін; за
рішенням суду; в інших випадках, передбачених цим Договором або чинним законодавством
України.
XI. ІНШІ УМОВИ
11.1. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов і
термінології, українською мовою в двох примірниках (по одному примірнику - для кожної
Сторони), які мають однакову юридичну силу.
11.2. Уповноваженим представником Замовника на час виконання Договору є
Мунтянов Родіон Олександрович(або особа, яка виконує її обов’язки), на яку покладається
виконання прав та обов’язків Замовника за цим Договором, здійснення контролю за якісним,
своєчасним та повним виконанням Постачальником своїх обов’язків за Договором!
11.3. Усі зміни та доповнення до цього Договору є чинними та мають юридичну силу,
якщо вони оформлені у письмовому виді, підписані обома Сторонами та скріплені
печатками.
11.4. Жодна із Сторін не має права передавати третій особі права та обов’язки за цим
Договором без письмової згоди другої Сторони.
11.5. У випадку зміди вказаних у цьому Договорі місцезнаходження, банківських та
інших реквізитів Сторін, Сторона Договору, у якої настати такі зміни, зобов'язана
повідомити про це іншу Сторону протягом 3 (трьох) днів з моменту настання таких змін.
11.6. Усі повідомлення, спрямовані Сторонами один одному у зв’язку з цим
Договором, мають бути викладені у письмовій формі і вважаються поданими наїежним
чином, якщо вони спрямовані рекомендованим листом з повідомленням про доставку,
засобами електронного зв’язку, або доставлені та вручені особисто за вказаними адресами
Сторін. У невідкладних випадках повідомлення може бути передане однією Стороною іншій
Стороні по телефону, з одночасним дублюванням повідомлення одним з вище перелічених
способів.
11.7. Зміна умов або дострокового припинення дії даного Договору здійснюється за
письмовою згодою Сторін.
11.8. У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються чинним
законодавством України.

11.9. Замовник є неприбутковою організацією.
11.10. Постачальник є платником податку на додану вартість.
11.11. Сторони зобов'язуються у разі зміни статусу платника податку, або повної
втрати статусу платника податку, вказаного у п.11.9.. п.11.10. цього Договору, письмово
повідомити про цю подію один одного впродовж трьох каїендарних днів.
XII. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ
12.1. Невід’ємною частиною цього Договору є:
- Додаток 1 - Специфікація на закупівлю товару.
XIIL МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН
ЗАМОВНИК:
ПОСТАЧАЛЬНИК:
Територіальний відділ освіти
ФОП Мунтянов Родіон Олександрович
Олександрі вського району
ЄДРПОУ 2975424176
департаменту освіти і науки
69083, м. Запоріжжя, вул. Музична. 85
Запорізької міської ради
МФО 300346
69002, м.Запоріжжя, вул. Поштова, 64
Рф 2£ ^
р/р
„ .
в
м. Київ/
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Додаток 1
до договор} Л°
від 3,?. (?¥.

СПЕЦИФІКАЦІЯ
на закупівлю товару
Предмет закупівлі: ^ Д К 021:2015: 44810000-1 - Фарби

№
Товар
1 Фарба Матлатекс MGF 14кг
2 Емаль 12 Зебра ПФ-116 (2,8)

КодУКТВЭД

Од, І

шт.
шт. і

Кількість

6,000
10,000

Ціна

Сума

593,00
144,10

3 558,00
1 441,00

Всього

4 999,00

Всього на сумму: 4 999,00 грн (Чотири тисячі дев'ятсот дев’яносто дев’ять гривень 00 копійок)без ПДВ

ЗАМОВНИК:
Територіальний відділ освіти
Олександрі вського району
департаменту освіти і науки
Запорізької міської ради
69002, м.Запоріжжя, вул. Поштова, 64
РФ S
f
^
„

S 7УЯ К Су S

МФО

о

ПОСТАЧАЛЬНИК:
ФОП M v h t h h o b Родіон Олександрович
ЄДРПОУ 2975424176
69083, м. Запоріжжя, вул. Музична, 85 МФО
300346
р\р 260000
в ПА'

, ЄДРПОУ 37611422
М

