ТИПОВІЙ ПРОЕКТ ДОГОВОРУ 7
(бронежилет, шолом, чохол до бронежилету)

З РОСТОВКОЮ
ДОГОВІР № _____________________
про поставку для державних потреб матеріально-технічних засобів речової служби
(за кошти Державного бюджету України)
м. Київ

“____” ____________ 2019 р.

Міністерство оборони України (далі - Замовник), в особі _____________________
______________________________________________________________________,
який діє на підставі довіреності Міністерства оборони України від ______ № _______, з
однієї Сторони, та _______________________________________ (далі – Постачальник), в
особі ______________________________________, який діє на підставі Статуту ,
зареєстрованого _____________________________ від __________, реєстраційний
№ ___________________ та протоколу зборів ________________________ від ________
№ ____, з другої Сторони, разом – Сторони, відповідно до рішення тендерного комітету
Замовника (протокол від
_________ № _________ ), уклали цей Договір про
нижчевикладене:
I. Предмет договору
1.1. Постачальник зобов'язується у 2019 році поставити Замовнику ________
(далі – товар), а Замовник забезпечити приймання та оплату товару в асортименті,
кількості, у строки (терміни), вказані у цьому Договорі.
1.2. Номенклатура товару, передбаченого до поставки за Договором, вимоги згідно
яких виготовляється товар, строки (терміни) виконання Договору, визначаються
нижчевикладеною Специфікацією:

№
з/п

Найменування товару

1

Перелік
нормативних
документів
(стандарти, технічні
умови, технічні
специфікації,
технічні описи), що
встановлюють
основні вимоги до
товару

Строки
(терміни)
постачання

Ціна за одиницю
товару в грн. з
Загальна
врахув. марк.,
кількість, яку
тари (упак.), вант.
необхідно
робіт у місцях
постачити,
завантаження та
(шт)
трансп. витрат
(без ПДВ)

Ціна товару в
грн. з врахув.
марк., тари
(упак) вант.
робіт у
місцях
завантаження
та трансп.
витрат
(без ПДВ)

___ календарних днів з
дати укладання договору
Усього за рік

Ціна товару без ПДВ
крім того, ПДВ
Ціна товару без ПДВ
Ціна товару без ПДВ складає:_____________ (прописом) грн. ___ коп.
ДСТУ та ГОСТи застосовуються в частині, якій не суперечать Технічним умовам
або Технічним Специфікаціям або Технічним описам на виріб (товар), що затверджені
встановленим порядком.
1.3. Постачальник самостійно закуповує сировину, матеріали та комплектуючі
вироби (далі – матеріали) для виготовлення товару.
1.4. Замовник має право зменшувати обсяг закупівлі товару залежно від реального
фінансування видатків Замовника та в разі зменшення потреби.
1.5. Товар постачається на об’єднані центри забезпечення після приймального
контролю (якості) представниками Головного управління розвитку та супроводження
матеріального забезпечення Збройних Сил України (далі – представник Замовника).

1.6. Товар постачається партіями, які формуються відповідно до рознарядки та
ростовки Міністерства оборони України, які є невід’ємними частинами цього Договору.
При формуванні кожної партії товару має бути витримана пропорційність за розмірами,
яка встановлена ростовкою Міністерства оборони України.
1.7. Всі роботи з проведення випробувань у незалежних органах з оцінки
відповідності здійснюються за рахунок Постачальника.
ІІ. Порядок здійснення контролю товару за якістю
2.1. Здійснення контролю за якістю товару складається з таких етапів:
перевірка виготовлення товару;
перевірка контрольного зразка;
приймальний контроль товару.
Постачальник гарантує належну якість протягом строку носіння, що визначений у
нормах забезпечення, затверджених наказом Міністерства оборони України від 29.04.
2016 № 232 “Про речове забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України” при
дотриманні споживачем умов та правил експлуатації та зберігання, встановлених у діючих
керівних документах.
Товар, що не відповідає вимогам, встановленим у Технічних умовах або Технічних
Специфікаціях або Технічних описах на виріб (товар), прийманню не підлягає.
У разі, якщо товар виготовляється за кордоном, перевірка виготовлення товару
виробничих потужностей, вхідний контроль якості матеріалів та перевірка товару на
виробничих потужностях не здійснюється, а проводиться на складі постачальника за
показниками, вказаними у Специфікації, та у відповідності до п. 2.5 Договору.
2.2. Постачальник письмово повідомляє Представника замовника Головне
управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил
України (далі-представник замовника) про початок та місце виготовлення товару і місце
зберігання матеріалів. Після отримання повідомлення представник замовника протягом
трьох робочих днів розпочинає перевірку виготовлення товару.
Постачальник забезпечує доступ представника замовника до приміщень, у яких
виготовляються та зберігаються товар і матеріали, з яких він виготовляється (далі –
матеріали), з метою здійснення контролю за їх якістю.
У разі, якщо Постачальник не є виробником, він надає для огляду оригінал
Договору або його нотаріально завірену копію із зазначенням фактичного виробника
даного товару та забезпечує можливість перевірки його виробництва, контролю якості
товару представником Замовника під час виробництва товару та приймального контролю
якісних та кількісних показників готової партії товару на виробничих потужностях
виробника.
Представник замовника на всіх стадіях виробництва має право перевіряти
виготовлення товару, а саме: відповідність лінійним вимірам, зовнішньому вигляду,
порядку застосування матеріалів та маркування. Приймальне число при приймальному
рівні дефектності для товарів які приймаються відповідно до ГОСТу 24782 становить
2,5%.
За результатами перевірки складається акт перевірки виготовлення товару. У разі
позитивних результатів перевірки перевірені зразки товару клеймуються у місцях їх
маркування. За відсутності місця для клейма або в разі неприпустимості нанесення клейма
на зразки товару клейма наносяться на тару та на кожний примірник акта приймального
контролю товару за якістю.».
2.3. Представник постачальника у присутності представника замовника здійснює
відбір зразків матеріалів з кожної партії. Представник замовника опечатує відібрані зразки
матеріалів та складає акт відбору зразків матеріалів. Постачальник зобов’язаний надати
представнику замовника оригінали або завірені копії висновків державної санітарноепідеміологічної експертизи на всі матеріали, сертифікати відповідності у разі, якщо товар

підлягає обов'язкової сертифікації та документи про походження матеріалів. На вимогу
Представника замовника постачальник зобов’язаний надати завірені копії інших
документів про безпечність, відповідність та походження матеріалів.
Постачальник протягом двох робочих днів після складання акта відбору зразків
матеріалів надає відібрані зразки до випробувальної лабораторії, акредитованої
Національним агентством з акредитації України на технічну компетентність та
незалежність (далі – випробувальна лабораторія), для проведення перевірки на
відповідність вимогам нормативної або технічної документації за власний рахунок.
Обсяг перевірки відповідності матеріалів визначається Міністерством оборони
України, дані щодо обсягу перевірки розміщуються на офіційному сайті Міністерства
оборони України.
Результати лабораторних випробувань (оригінали документів) передаються
представнику замовника протягом трьох робочих днів з дня їх отримання.
Допускається проведення одного відбору зразків матеріалів за кількома договорами
поставки, якщо постачальник виготовляє товар одного типу та виду з матеріалів однієї
партії.
Якщо за результатами лабораторних випробувань встановлено невідповідність
матеріалів вимогам нормативної або технічної документації, постачальник зобов’язаний
замінити матеріали.
У разі незгоди з результатами лабораторних випробувань постачальник має право
ініціювати повторний відбір зразків матеріалів відповідно до вимог п. 2.3 Договору та
перевірку не менше ніж у трьох інших випробувальних лабораторіях, або повторно надає
відібрані зразки до випробувальної лабораторії для проведення не менше ніж трьох
лабораторних випробувань відповідно до визначеного обсягу перевірки відповідності
зразків матеріалів. Результати таких лабораторних випробувань є остаточними.
Відповідність матеріалів вимогам нормативної або технічної документації встановлюється
за повторними результатами більшості позитивних протоколів випробувальних
лабораторій.
2.4. До початку приймального контролю якості товару постачальник зобов’язаний
надати представнику замовника не менше двох зразків товару (далі – контрольні зразки),
які перевірені у випробувальній лабораторії на відповідність вимогам нормативної або
технічної документації та документи, які підтверджують їх якість та безпечність.
Обсяг перевірки відповідності готового виробу визначається Міністерством оборони
України, дані щодо обсягу перевірки розміщуються на офіційному сайті Міністерства
оборони України.
Постачальник подає контрольні зразки з ярликами. Контрольні зразки мають бути
упаковані та мати товарний вигляд.
До комплекту супровідних документів включаються протоколи лабораторних
випробувань зразків, висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи на зразки
або матеріали з яких вони виготовлені, інші документи, що підтверджують відповідність
матеріалів та зразків товару встановленим вимогам.
Документи, що здаються разом із контрольними зразками товару, брошуруються та
завіряються підписом керівника підприємства-Постачальника або іншою уповноваженою
особою.
Строк проведення перевірки комісією становить три робочі дні з дня отримання
контрольних зразків та супровідних документів до нього.
Комісія з перевірки контрольних зразків предметів речового майна
(далі – комісія), здійснює перевірку зовнішнього вигляду, конструкції, комплектності,
лінійних вимірів, маркування контрольних зразків результатів лабораторних випробувань
на відповідність вимогам нормативної або технічної документації та зразку-еталону в
спеціально обладнаному приміщенні представника замовника. У разі відповідності
контрольних зразків комісія затверджує їх шляхом підписання ярлика та опломбовує.

Допускається затвердження контрольних зразків за кількома договорами, якщо вони
виготовлені з матеріалів однієї партії.
Один із затверджених контрольних зразків залишається у представника замовника та
зберігається протягом трьох років, інший надається постачальнику. Облік контрольних
зразків здійснюється відповідно до вимог нормативно-правових актів та розпорядчих
документів Міністерства оборони України.
У разі якщо за результатами перевірки виявлено невідповідність контрольних зразків
зразку-еталону та вимогам нормативної або технічної документації, комісія не затверджує
їх та складає акт з переліком зауважень. За письмовим зверненням постачальника
контрольні зразки повертаються для доопрацювання. Після усунення постачальником
зауважень контрольні зразки подаються для затвердження повторно.
Після закінчення строку зберігання (три роки) контрольний зразок повертається
постачальнику на підставі письмового звернення.
2.5. Постачальник зобов’язаний до початку поставки товару за договором разом з
оголошенням письмово повідомити Представника про готовність партії товару до
приймання та місце здійснення приймального контролю товару за якістю. Після
отримання листа разом з оголошенням представник замовника протягом трьох робочих
днів розпочинає приймальний контроль товару за якістю у приміщенні вказаному у листі.
Постачальник забезпечує доступ представника замовника до приміщень, у яких
виготовляються та зберігаються товар для здійснення контролю за їх якістю.
2.5.1. У випадках якщо, Постачальник повідомив представника замовника про дату,
час та місце проведення приймання товару (партії товару) за якістю та кількістю, однак
Постачальник не забезпечив (не надав доступу) до приміщення зберігання товару (майна),
представниками замовника та Постачальника складається Акт фіксації (далі-Акт фіксації)
у якому зазначаються обставини (причини) з яких представника замовника не було
допущено до проведення приймального контролю якості та кількості товару, в
подальшому такий Акт направляється представниками замовника на адресу замовника.
Акт фіксації складається у письмовій (довільній) формі із зазначенням прізвища та
посад представників Постачальника та представників замовника.
2.6. Під час приймального контролю товару за якістю представник замовника
перевіряє пакування, маркування та лінійні виміри товару згідно з нормативною або
технічною документацією, а також відповідність товару контрольному зразку. Види
контролю та обсяг вибірки товару для перевірки визначаються нормативною
документацією.
Під час приймального контролю товару представник замовника за участю
представника постачальника здійснює відбір зразків товару із партії товару для перевірки
відповідності вимогам нормативної або технічної документації у випробувальній
лабораторії. Кількість відібраних зразків товару, необхідних для перевірки
випробувальними лабораторіями, визначається нормативною документацією.
Постачальник зобов’язаний забезпечити у своєму приміщенні окреме зберігання
партії товару, з якої відібрано зразки, до надходження результатів лабораторних
випробувань.
Представник замовника опечатує відібрані зразки та складає акт відбору зразків
товару. Відібрані зразки товару для проведення лабораторних випробувань не входять до
загальної кількості партії товару та замінюються постачальником на аналогічні.
Постачальник проводить перевірку відібраних зразків товару у випробувальній
лабораторії за власний рахунок.
Обсяг перевірки відповідності зразків товару визначається Міністерством оборони
України, дані щодо обсягу перевірки розміщуються на офіційному сайті Міністерства
оборони України.

Після отримання результатів лабораторних випробувань постачальник письмово
запрошує представника замовника для перевірки результатів випробувань (оригінали
протоколів лабораторних випробувань передаються представнику замовника).
У разі незгоди з результатами лабораторних випробувань постачальник має право
ініціювати повторний відбір зразків товару відповідно до вимог цього пункту Договору та
перевірку не менше ніж у трьох інших випробувальних лабораторіях, або повторно надає
відібрані зразки товару відповідно до випробувальної лабораторії, для проведення не
менше ніж трьох лабораторних випробувань відповідно до визначеного обсягу перевірки
відповідності зразків товару. Результати таких лабораторних випробувань є остаточними.
Відповідність товару вимогам нормативної або технічної документації встановлюється за
результатами більшості позитивних висновків випробувальних лабораторій.
У разі якщо постачальник не забезпечив у своєму приміщенні окреме зберігання
партії товару, з якої відібрано зразки, до надходження результатів лабораторних
випробувань, або за результатами приймального контролю виявлено невідповідність
товару вимогам нормативної або технічної документації, приймання товару не
здійснюється.
Повторний приймальний контроль проводиться відповідно до вимог цього Договору.
Якщо за результатами приймального контролю встановлено відхилення товару
вимогам нормативної або технічної документації, зразку еталону чи затвердженому
робочому зразку, які не погіршують якість виробу, приймання його за якістю
здійснюється в разі погодження цих відхилень з Тилом Збройних Сил України.
Результати приймального контролю товару оформлюються актом приймального
контролю товару за якістю.
Товар виготовляється та постачається без поділу на ґатунки, при цьому повинен
відповідати вимогам, що пред’являються до виробів першого ґатунку.
У разі постачання товару, який виготовлений за кордоном, постачальник
зобов’язаний надати представнику замовника оригінали або завірені копії висновків
державної санітарно-епідеміологічної експертизи на виріб, сертифікати відповідності у
разі, якщо товар підлягає обов’язкової сертифікації та документи про походження товару.
На вимогу представника замовника постачальник зобов’язаний надати завірені копії
інших документів про безпечність, відповідність та походження матеріалів.
2.7. Приймання товару за кількістю та якістю у всіх випадках, які не врегульовані
положеннями цього Договору, здійснюється одержувачем Замовника відповідно до вимог
наказу Міністерства оборони України від 19.07.2017 № 375 “Про затвердження Порядку
здійснення контролю за якістю речового майна, що постачається для потреб Збройних
Сил України”, Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного
призначення та товарів народного споживання за кількістю (затверджена постановою
Державного арбітражу при Раді Міністрів СРСР від 15.06.65 № П-6).
ІІІ. Ціна договору
3.1. Ціна цього Договору становить: _______(прописом) грн. ___ коп., без ПДВ
(звільнено від оподаткування податком на додану вартість згідно п.32 підрозділу 2
розділу XX Податкового кодексу України) (за ________ фондом).
3.2. Ціна за договором коригується у порядку визначеному у статті 36 Закону України
“Про публічні закупівлі”.
ІV. Порядок здійснення оплати
4.1. Розрахунки за фактично поставлений товар проводяться протягом 30
календарних днів (за умов надходження бюджетних коштів на рахунок Міністерства
оборони України за даним кодом видатків) з дати надання Постачальником Замовнику
належним чином оформленого рахунку-фактури на поставлений товар, підписаний
керівником та головним бухгалтером Постачальника (якщо посада головного бухгалтера

не передбачена штатним розписом, то про це зазначається у рахунку-фактурі), але не
пізніше ніж за п'ять робочих днів до закінчення поточного бюджетного року.
4.2. До рахунку-фактури додаються:
акт приймального контролю (якості) товару, на якому повинен бути оригінал підпису
одержувача Замовника, завірений належним чином, який підтверджує одержання товару;
видаткова накладна Постачальника;
повідомлення-підтвердження, яке оформлюється одержувачем замовника.
Відповідно до статей 48, 51, 112 Бюджетного кодексу України та зважаючи на п. 2.4.
Порядку обліку зобов’язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державної
казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від
2 березня 2012 року № 309 Постачальник зобов’язаний надавати документи, які являються
підставою для оплати товару протягом 3 (трьох) робочих днів з дати прийняття товару
одержувачем (п.5.3.) у місцях поставки товару, але не пізніше передостаннього робочого
дня календарного місяця, у якому відбулась поставка.
Без вищезазначених документів або відсутності в них встановленої інформації,
оплата поставленого товару не проводиться.
Замовник має право відмовитися повністю або частково від оплати товару у
випадках, передбачених чинним законодавством, а також при відвантаженні товару
одержувачу Замовника в більшій кількості, ніж передбачена рознарядкою для даного
здавального періоду без згоди Замовника.
4.3. У випадку, якщо Документи передбачені п. 4.1 та 4.2. Договору Постачальником
надано з порушенням встановлених термінів, то такі документи Замовником не
приймаються, не оплачуються та повертаються Постачальнику без реалізації.
V. Поставка товару
5.1. Товар постачається на умовах DDP - склад Замовника відповідно до
Міжнародних правил по тлумаченню торговельних термінів “Інкотермс” у редакції 2010
року згідно з положеннями Договору, встановленими нормами відвантаження у тарі та
упаковці, яка забезпечує її збереження під час транспортування, вантажнорозвантажувальних робіт і зберігання в межах термінів, установлених діючими
стандартами, тощо.
Строк поставки товару буде визначений в специфікації Договору ( п.1.2.).
5.2. Місцем поставки товару є об’єднані центри забезпечення Тилу Збройних Сил
України (далі – одержувачі Замовника) згідно з рознарядкою та ростовкою Міністерства
оборони України, які є невід’ємною частиною Договору, з обов’язковим дотриманням
передбачених ними вимог до асортименту, кількості, адреси одержувачів Замовника та
черговості відвантажень.
Постачальнику надається право, за попередньою письмовою згодою Замовника, на
дострокове постачання товару в обсягах, передбачених Договором.
Поставку товару одержувачам Замовника Постачальник зобов’язаний провести з
обов’язковим виконанням передбачених вимог щодо асортименту, кількості, сортності
виробів, черговості поставок у кожній окремо відвантаженій партії.
Поставка товару здійснюється транспортом Постачальника. Витрати щодо
перевезення товару до місця приймання одержувачем Замовника, несе Постачальник.
5.3 Датою поставки товару вважається дата вказана одержувачем Замовника у акті
приймального контролю якості товару.
VI. Права та обов'язки сторін
6.1. Замовник зобов'язаний:
6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати грошові кошти за поставлені товари
протягом 30 календарних днів (за умов надходження бюджетних коштів на рахунок

Міністерства оборони України за даним кодом видатків) з дати надання Постачальником
Замовнику належним чином оформлених документів, передбачених Договором;
6.1.2. Прийняти поставлений товар згідно з належним чином оформленим і
підписаним актом приймального контролю якості товару.
6.1.3. Нести всі витрати, пов`язані з товаром і всі ризики, яких він може зазнати, з
моменту належного приймання одержувачем Замовника;
6.1.4. Надавати Постачальнику, за його проханням, на його ризик та за його рахунок
посильне сприяння в отриманні будь-яких документів, що необхідні Постачальнику для
поставки товару за Договором;
6.1.5. Виконувати інші обов’язки, які передбачені умовами Договору.
6.2. Замовник має право:
6.2.1. Контролювати поставку товарів у строки, встановлені Договором;
6.2.2. Зменшувати обсяг закупівлі товарів та ціну Договору залежно від реального
фінансування видатків, шляхом внесення Сторонами відповідних змін до Договору;
6.2.3. Повернути рахунок-фактуру Постачальнику без здійснення оплати в разі
неналежного оформлення документів, зазначених у пункті 4.2. розділу IV Договору
(відсутність підписів тощо).
6.2.4. У разі порушення Постачальником порядку поставки товару, його кількості та
якості, термінів та строків, які визначені у Специфікації, та/або рознарядці, при зміні
Постачальником в односторонньому порядку умов Договору чи відмови від виконання
Договору Замовник, в односторонньому порядку у спрощений спосіб (шляхом обміну з
Постачальником листами), має право:
відмовитися від подальшого виконання зобов’язань Постачальником за Договором;
відмовитися від встановлення на майбутнє господарських відносин з
Постачальником;
достроково розірвати Договір, повідомивши письмово про це Постачальника у строк
5 (п’яти) робочих днів з дня настання таких підстав.
Застосування зазначених оперативно-господарських санкцій не позбавляє Замовника
права вимагати від Постачальника сплати штрафних санкцій та відшкодування збитків
за неналежне виконання цього Договору.
6.3. Постачальник зобов'язаний:
6.3.1. Забезпечити поставку товару у строки, встановлені Договором;
6.3.2. Забезпечити поставку товару у кількості, якість якого відповідає умовам,
установленим розділом II Договору;
6.3.3. Письмово, не пізніше ніж за 2 (два) робочі дні, повідомити представника
Замовника, про дату коли товар буде наданий для приймання по якості;
6.3.4. Письмово, не пізніше ніж за 2 (два) робочі дні, повідомити одержувача
Замовника, про дату коли товар буде відвантажений на його адресу;
6.3.5. Надати товар визначений у п. 1.2. для приймання представнику та одержувачу
Замовника разом з усіма документами, необхідними для того, щоб прийняти товар на
умовах Договору;
6.3.6. Забезпечити за свій рахунок якісні маркування, тару та упаковку товару, які
необхідні для перевезення товару до місця поставки та проведення вантажнорозвантажувальних робіт;
6.3.7. Нести всі витрати щодо перевірки якості та кількості товару, крім витрат
представників замовника на відрядження;
6.3.8. Нести ризики, яких може зазнати товар до моменту належного передачі та
приймання товару одержувачем Замовника.
6.3.9. Документи, що є підставою для оплати товару, надати замовнику у строки
передбачені п. 4.1. та 4.2. договору.
6.4. Постачальник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлений товар;
6.4.2. На дострокову поставку товару за письмовим погодженням Замовника.
VII. Відповідальність сторін
7.1. 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 Постачальник сплачує Замовнику штрафні санкції (штраф,
пеня) у розмірах передбачених пунктом 7.3. Договору.
7. 3. Види порушень та санкції за них установлені Договором:
7.3.1. За порушення умов Договору щодо якості товару Постачальник сплачує
Замовнику штраф у розмірі 20 відсотків від вартості неякісного (некомплектного) товару.
Витрати по заміні неякісного товару, а також на доукомплектування відносяться на
рахунок Постачальника. Якщо протягом гарантійного строку виявлено в поставленому
товарі виробничі дефекти, Постачальник зобов’язаний замінити такий товар або відновити
його своїми силами та за свій рахунок протягом 30 календарних днів з моменту
повідомлення Замовником, а також сплатити Замовнику штраф у розмірі 20 відсотків від
вартості товару, який визнаний неякісним у порядку та відповідно до вимог ГОСТу
В15.703-78 “Порядок предъявления и удовлетворения рекламаций ”.
7.3.2. За поставку товару з порушенням вимог до маркування, тари та упаковки
Постачальник сплачує Замовнику штраф у розмірі 5 відсотків від вартості товару,
поставленого з такими порушеннями.
7.3.3. За поставку товару з порушенням встановлених умовних розміро-зростів у
кожній, окремо відвантаженій партії, Постачальник сплачує штраф у розмірі 5 відсотків
від вартості поставленого товару.
7.3.4. За порушення строків виконання зобов’язання Постачальник сплачує пеню в
розмірі 0,1 відсотка від вартості непоставленого товару за кожну добу затримки, а за
прострочення понад 10 днів з Постачальника додатково стягується штраф у розмірі
7 відсотків вказаної вартості Договору.
7.3.5. За порушення умов п. 2.5.1 договору, Постачальник сплачує замовнику штраф
у розмірі 0,5 відсотка вартості товару, що підлягала приймальному контролю якості та
кількості, що підтверджується відповідним Актом фіксації, за кожен встановлений
(зафіксований) випадок.
7.3.6. Незалежно від сплати неустойки (штрафу, пені) Сторона, що порушила умови
Договору, відшкодовує іншій Стороні завдані в результаті цього збитки, без урахування
розміру неустойки (штрафу, пені).
7.3.7. Сплата неустойки (штрафу, пені) і відшкодування збитків, завданих
неналежним виконанням обов`язків, не звільняють Сторони від виконання зобов`язань за
Договором, крім випадків, передбачених законодавством України та Договором.
7.3.8. Сторони домовились, що погоджений розмір збитків, а також неустойки, який
підлягає відшкодуванню Міністерством оборони України за несвоєчасність грошових
розрахунків не може бути більшим за суму заборгованості скоригованої на офіційний
індекс інфляції за відповідний період (час прострочення).
Відповідно до ч. 2 ст. 625 Цивільного кодексу України та ч. 6 ст. 231 Господарського
кодексу України Сторони встановили інший розмір процентів 0 (нуль) процентів.
7.3.9. Неустойка (пеня, штраф) за несвоєчасне постачання продукції (товару) яка
передбачена п. 7.3.4. договору нараховується в межах терміну дії договору, та не більше
ніж до кінця поточного бюджетного року.
VІІІ. 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 Договором унаслідок дії
обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом п’яти календарних 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 відповідний
документ - сертифікат, який видається Торгово-Промисловою палатою України або
регіональними Торгово-Промисловими палатами.
8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30
календарних днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати Договір.
Якщо обставини, зазначені у пункті 8.1. Договору, будуть продовжуватись більше
30 календарних днів, то кожна із Сторін буде вправі розірвати Договір повністю чи
частково і в такому випадку, жодна із Сторін не буде мати права вимагати від іншої
відшкодування можливих збитків.
Сторони можуть бути звільнені від відповідальності за часткове чи повне
невиконання обов’язків за Договором, якщо доведуть, що воно було викликано
неконтрольованою перешкодою, яка відбулась поза контролем Сторін і виникло після
укладення Договору.
ІX. 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 спори (розбіжності) вирішуються у
судовому порядку.
X. Строк дії договору
10.1. Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами і діє до
31.12.2019 (включно), а в частині проведення розрахунків до повного їх завершення.
Після закінчення терміну дії Договору, звіряння взаєморозрахунків здійснюється на
підставі підписаних обома сторонами актів звіряння.
10.2. Після закінчення строку дії договору Постачальник втрачає право на поставку
продукції за цим договором, первинні документи Замовником не приймаються та
повертаються Постачальнику без реалізації.
10.3. Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову
юридичну силу.
XI. Інші умови
11.1. Постачальник забезпечив виконання своїх зобов’язань за Договором у розмірі
5 % від суми Договору (платіжне доручення від __________ № ____ на суму _____
(прописом) грн. __ коп., або банківська гарантія, від _________ № _____ видана
______________ на суму _____ (прописом) грн. ___ коп.)
11.2. Підставою для повернення забезпечення виконання Договору є виконання
Постачальником всіх умов Договору у повному обсязі стосовно асортименту, якості,
кількості та строків і виключно за цінами згідно положень цього Договору.
11.3. Замовник залишає за собою право повернення забезпечення виконання
Договору у разі порушення термінів (строків) постачання товару за умови належного
обґрунтування порушення з технічних причин.
11.4. Замовник не повертає забезпечення виконання Договору у разі, якщо
Постачальник не виконав умови Договору стосовно якості та строків , кількості товару.
11.5. Зміни і доповнення до цього Договору вносяться тільки у письмовій формі
шляхом укладання відповідних додаткових угод (крім випадків передбачених п.6.2.4
договору), які будуть додаватися до тексту цього Договору як невід’ємні його частини.

XII. Додатки до договору
12.1. Невід'ємною частиною Договору є:
1. Рознарядка Міністерства оборони України за Специфікацією на ___ арк.
2. Ростовка Міністерства оборони України за Специфікацією на ___ арк.
XІII. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін
13.1. Замовник: Міністерство оборони України, 03168, м. Київ, Повітрофлотський
проспект, 6 (Департамент державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів
Міністерства оборони України, 03113, місто Київ, проспект Перемоги, 55/2,
тел (044) 454-74-59), р/р _____________ в ДКСУ у м. Києві, МФО ________, код
___________, КПКВ ___________.
13.2. Постачальник: ____________________________________________________

ЗАМОВНИК

ПОСТАЧАЛЬНИК

__________________

______________

Додаток __ до Договору
від ______2019 р. № ___/___/___
Постачальник:
____________________

Рознарядка Міністерства оборони України за Специфікацією
У відповідності з Договором від ______2019 р. № ________ укладеним з
Міністерством оборони України на 2019 рік, підприємству сплановано відвантаження:
1. ______________________ – ________ _____.
Об’єднані
центри
У тому числі:
забезпеченПоштова адреса
Усього
ня речовим
___ календарних днів з дати
майном
укладання договору
в/ч А_____
(_______)
Код ________

____________________________

Разом:

ЗАМОВНИК

ПОСТАЧАЛЬНИК

Примітка: інформація у таблиці буде зазначатися під час укладання договору.

Додаток ___ до Договору
від ______2019 р. № ____________
Постачальник:
_______________________________

РОСТОВКА Міністерства оборони України за Специфікацією
У відповідності з Договором від __.__.2019 р. № ___/___/___/___ укладеним з
Міністерством оборони України на 2019 рік, підприємству сплановано відвантаження у
такій кількості та ростовці:
1 .________________, (в/ч А_____, м. _____) ______ штук
Розміри
Усього

Всього
Примітки:
здавання готової продукції провести після приймання її представником Головного
управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗС України на
об’єднанні центри забезпечення згідно з рознарядкою;
інформація у таблиці буде зазначатися під час укладання договору.

ЗАМОВНИК

ПОСТАЧАЛЬНИК

