ДОГОВІР № Р№
м. Вінниця

- /З '

03

2019 р.

Казенне науково - виробниче об’єднання “ Ф о р і” М ВС У країни (надалі іменується ■
П О К У П Е Ц Ь”) в особі начальника підприємства Писаренка Віктора Г ригоровича, який діє на
підставі Статуту, з однієї сторони, та
ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“Ш ЖЕНЕРНОТЕХИОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР ТЕХНОПОЛІС”, м. Київ, надалі
“ПРОДАВЕЦЬ”, в особі
директора Шевельова Олександра Дмитровича, що діє на підставі Статуту, з другої сторони, а
при спільному згадуванні “СТОРОНИ”, уклали цей ДОГОВІР про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1 ПРОДАВЕЦЬ зобов’язується протягом 2019 року поставити, а ПОКУПЕЦЬ оплатити
та прийняти ТОВАР (ДК 021:2015-44510000-8 “Знаряддя” (фрези кінцеві твердосплавні
монолітні високопродуктивні (чорнова обробка), пластини фрезерні твердосплавні з
механічним кріпленням для обробки Т-под. пазів, державки, гвинти, викрутки)) згідно
специфікації (Додаток №1 до Договору), яка є невід’ємною частиною /(ОГОВОРУ.
1.2 Номенклатура, кількість, ціна за одиницю ТОВАРУ, вказуються в специфікації
(Додаток №1 до Договору), яка є невід’ємною частиною /ДОГОВОРУ.
1.3 ПРОДАВЕЦЬ гарантує, що Товар, який є предметом Договору належить йому на
праві власності або іншому речовому праві, що надає йому право розпоряджатися Товаром, є
новим і не був у використанні, не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є
предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов’язань перед будь-якими
фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є
предметом
будь-якого
іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним
законодавством У країни.
2. ЦІНА І ЗАГАЛЬНА СУМА /ДОГОВОРУ
2.1 Попередня загальна сума ДОГОВОРУ складає 1 764 972,00 грн. (Один мільйон
сімсот шістдесят чотири тисячі дев’ятсот сімдесят дві гривні 00 коп.) з ПДВ.
2.2 ПОКУПЕЦЬ купує ТОВАР за цінами в гривнях з урахуванням ПДВ, зазначеними в
рахунках та специфікації (Додаток №1 до Договору).
2.3 Попередня загальна сума ДОГОВОРУ не може змінюватись в сторону збільшення
протягом терміну виконання Договору, крім випадків:
2.3.1 Передбачених статтею 36 Закону України «Про публічні закупівлі», далі - Закон. У
випадку зміни ціни на Товар, в порядку передбаченому підпунктами 6 та 7 пункту 4 ст. 36
Закону, зміна ціни проводиться за взаємною згодою СТОРІН, пропорційно до таких змін.
Відповідно до підпункту 7 пункту 4 ст. 36 Закону С ТОРОНИ досягли згоди, що ціна
ТОВАРУ та загальна сума ДОГОВОРУ підлягає зміні у випадку зміни (збільшення/зменшення)
курсу Гривні по відношенню до курсу валют (Євро, долар США), встановленого Національним
банком України (далі - ТІБУ) на дату проведення електронного аукціону, більш ніж на 5% по
відношенню до курсу Гривня/Євро(долар США), встановленого 1ІЬУ па дату, що передує дачі
фактичної оплати (поставки) ТОВАРУ, шляхом укладання додаткової угоди до ДОГОВОРУ.
Прив’язка до зміни валютного курсу справедлива лише у випадках реальної залежності
вартості ТОВАРУ від зміни такого курсу ( імпортний ТОВАР, імпортні комплектуючі,
іноземна компанія - цадавач послуг, тощо ).
2.3.2 Зміни ціни за одиницю 'ТОВАРУ не більше ніж па 10% у разі коливання ціни такого
'ТОВАРУ на ринку, за умови що зазначена зміна не призведе до збільшення попередньої
загальної суми, визначеної в ДОГОВОРІ.
2.4 Остаточна загальна сума ДОГОВОРУ встановлюється після оплати ПОКУПЦЕМ
усіх рахунків відповідно до його заявок.

2.5
Обсяги та номенклатура закупівлі ТОВАРУ можуть бути зменшені ПОКУПЦЕ
залежно від реальних потреб його виробництва.
3. ТЕРМІН ТА УМ ОВИ ПОСТАВКИ
3.1 Поставка ТОВАРУ здійснюється за рахунок ПРОДАВ І ЦІ.
Місце поставки: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 27 на умовах DDP (згідно з Інкотермс 2010).
3.2 ПРОДАВЕЦЬ здійснює постачання ТОВАРУ окремими партіями протягом дії
ДОГОВОРУ на підставі заявки ПОКУПЦЯ, не пізніше 7 робочих днів від дня одержання
ПРОДАВЦЕМ заявки.
Допускається здійснення дострокової та часткової поставки партії ТОВАРУ за умови
дотримання термінів поставки відповідної партії в цілому. Обсяг та номенклатура кожної партії
ТОВАРІВ уточнюється у заявках. Відвантаження ТОВАРУ без заявки ПОКУПЦЯ
забороняється. Заявка ПРОДАВЦЮ може направлятися ПОКУПЦЕМ в електронному вигляді
на електронну адресу ПРОДАВЦЯ, вказану в Розділі 10 даного ДОГОВОРУ.
3.3 ПРОДАВЕЦЬ поставляє ПОКУПЦЮ ТОВАР згідно виставлених рахунків
відповідно до заявок ПОКУПЦЯ.
3.4 Датою поставки ТОВАРУ за ДОГОВОРОМ вважається дата підписання
СТОРОНАМИ видаткової накладної на ТОВАР.
3.5 Право власності ТОВАРУ від ПРОДАВЦЯ до ПОКУПЦЯ переходить після передачі
ТОВАРУ та підписання СТОРОНАМИ накладної на ТОВАР.
3.6 Ризики випадкової загибелі, втрати або пошкодження ТОВАРУ переходять до
ПОКУПЦЯ з моменту передачі ТОВАРУ ПОКУПЦЮ та підписання СТОРОНАМИ накладної
на ТОВАР.
3.7 Приймання ТОВАРУ здійснюється ПОКУПЦЕМ у відповідності до вимог інструкції
про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного
споживання за якістю №П-7 від 25.04.1966 р. та за кількістю №11-6 від 15.06.1965 р.
3.8 Якщо ПРОДАВЕЦЬ відповідно до умов поставки здійснює митне оформлення
ТОВАРУ, він зобов’язаний для підтвердження походження ТОВАРУ надати (за вимогою
ПОКУПЦЯ) оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України копію вантажної
митної декларації (ВМД).
4. ОПЛАТА ТА П О РЯ Д О К РО ЗРА Х УН КІВ
4.1 Оплата за цим ДОГОВОРОМ проводиться шляхом переказу коштів ПОКУПЦЕМ на
розрахунковий рахунок ПРОДАВЦЯ, зазначений у даному ДОГОВОРІ (якщо ПРОДАВЕЦЬ не
повідомить ПОКУПЦЕВІ реквізити іншого рахунку).
4.2 ПОКУПЕЦЬ здійснює оплату кожної поставленої окремої партії ТОВАРУ протягом
30 банківських днів з дня отримання відповідної партії ТОВАРУ, погодженої у відповідній
заявці - на підставі виставлених ПРОДАВЦЕМ рахунків за умови надання ПРОДАВЦЕМ усіх
належно оформлених супровідних документів на ТОВАР (видаткових накладних, документів
передбачених пунктом 5.1. ДОГОВОРУ).
Днем отримання ТОВАРУ вважається день підписання видаткових накладних обома
СТОРОНАМИ ДОГОВОРУ.
4.3 ПОКУПЕЦЬ має право здійснити оплату за ТОВАР до настання строків оплати.

5. ГАРАНТІЯ ЯКОСТІ ТА ПОРЯДОК П РИ Й М А Н Н Я ТОВАРУ
5.1
Якість ТОВАРУ, що поставляється за цим Договором, повинна відпові
встановленим вимогам та стандартам, що діють в Україні і/або технічним умовам Виробника, які
пред’являються до ТОВАРУ даного виду та Засвідчувалися одним із таких документів
декларацією (в тому числі декларацією про відповідність), протоколом (у тому числі протоколом
випробувань), звітом, висновком, свідоцтвом, сертифікатом (у тому числі сертифікатам
відповідності), етикеткою тощо.

5.2 ПРОДАВЕЦЬ гарантує якість і надійність Товару, ідо постачається, протягом
гарантійного строку. Гарантійний строк Товару не може бути меншим від гарантійного строку
заводу-виробника - 12 місяців з моменту поставки Товару.
5.3 ТОВАР, що поставляється, не перебував в експлуатації і не порушені терміни та
умови його зберігання.
5.4 Приймання ТОВАРУ за якістю здійснюється відділом контролю якості ПОКУПЦЯ
на підприємстві ПОКУПЦЯ.
5.5 В разі виявлення неякісного ТОВАРУ, він підлягає заміні ПРОДАВЦЕМ у
відповідності до вимог Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного
призначення і товарів народного споживання за якістю №ГІ-7 від 25.04.1966 р.
5.6 У випадку недопоставки ПОКУПЦЮ ТОВАРУ або поставки неякісного ТОВАРУ,
ПРОДАВЕЦЬ зобов’язаний за власний рахунок допоставити ТОВАР або замінити неякісний
ТОВАР протягом 15 календарних днів.
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
6.1 У разі порушення своїх зобов’язань за цим ДОГОВОРОМ, СТОРОНИ несуть
відповідальність, визначену цим ДОГОВОРОМ і чинним законодавством. Порушенням
законодавства є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням
умов, визначених змістом зобов’язання.
6.2 У разі прострочення строку поставки ТОВАРУ, зазначеного у ті. 3.2 ДОГОВОРУ,
ПРОДАВЕЦЬ сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний день
прострочення поставки кожної партії ТОВАРУ.
6.3 За порушення термінів заміни неякісного ТОВАРУ, зазначених у п. 5.6. ДОГ ОВОРУ,
ПРОДАВЕЦЬ сплачує ПОКУПЦЮ пеню в розмірі 0,1% вартості ТОВАРУ, що підлягає заміні,
за кожний день прострочення.
6.4 За порушення строків оплати ПОКУПЕЦЬ сплачує на користь ПРОДАВЦЯ пеню в
розмірі 0,001% від суми простроченого платежу, за кожний день прострочення платежу, але не
більше подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який
сплачується пеня.
6.5 Сплата господарських санкцій не звільняє СТОРОНИ від виконання своїх
зобов’язань за ДОГОВОРОМ.
6.6 ПРОДАВЕЦЬ зобов’язаний зареєструвати податкову накладну в електронній формі в
строки, встановлені чинним законодавством України.
7. ГОСПОДАРСЬКІ СПОРИ
7.1 Спори, які виникають щодо виконання умов даного ДОГОВОРУ і не можуть бути
вирішені шляхом переговорів, повинні розглядатись Господарським судом в порядку,
встановленому чинним законодавством.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1 СТОРОНИ звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання
зобов’язань, передбачених ДОГОВОРОМ, якщо це є наслідком непереборної сили, що виникла
після укладання ДОГОВОРУ в результаті подій надзвичайного характеру, які жодна із СТОРІН
не могла ні передбачити, ні попередити, зокрема, пожежі, повені, епідемії, землетруси,
військові дії, страйки, тощо (далі Форс-мажорпі обставини), що перешкоджають виконанню
договірних зобов’язань у цілому або частково, - якщо ці обставини безпосередньо вплинули на
виконання ДОГОВОРУ. Настання Форс-мажорних обставин викликає відкладання зобов’язань,
передбачених ДОГОВОРОМ, на період дії таких обставин.
8.2 СТОРОНА, для якої стало неможливим виконання зобов’язань за ДОГОВОРОМ,
зобов’язана повідомити іншу сторону в письмовій формі впродовж 10-ти календарних днів '
моменту настання Форс-мажорних обставин. Відсутність такого повідомлення позбаш
відповідну СТОРОНУ права посилатись па них у майбутньому.

—

8.3
У разі, коли дія зазначених обставин триває більше 30-ти календарних днів, кожна
СТОРІН має право на розірвання ДОГОВОРУ і не несе відповідальності за таке розірвання за
умови, що вона повідомить про це іншу СТОРОНУ не пізніше, як за 14 календарних днів до
розірвання.
9. ІН Ш І УМОВИ
9.1 Підписуючи даний ДОГОВІР, СТОРОНИ домовились, що надають згоду на збір,
обробку, використання персональних даних згідно вимог України “Про захист персональних
даних”.
9.2 Договір вступає в силу з моменту його підписання та скріплення печатками і діє до
31 грудня 2019 року, але у будь-якому випадку - до повного виконання СТОРОНАМИ своїх
зобов’язань за ДОГОВОРОМ.
9.3 Дія ДОГОВОРУ може продовжуватися на строк, достатній для проведення
процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20% суми
визначеної у ДОГОВОРІ, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету
затверджені в установленому порядку.
9.4 Зміни умов чи доповнень до даного ДОГОВОРУ вступають в силу після підписання
СТОРОНАМИ додаткової угоди до ДОГОВОРУ, яка є його невід’ємною частиною.
9.5 В разі неможливості виконання зобов’язань щодо поставки ТОВАРУ за даним
ДОГОВОРОМ, ПРОДАВЕЦЬ повинен повідомити про обставини, що заважають належному
виконанню обов’язків іншій СТОРОНІ протягом 3 днів з моменту настання таких обставин.
9.6 При зміні реквізитів, СТОРОРІА не пізніше 5 діб письмово повідомляє про ці зміни
іншу СТОРОНУ.
9.7 Цей ДОГОВІР складений у 2-х примірниках, кожен із яких має однакову юридичну
силу.
9.8 ПРОДАВЕЦЬ є платником податку на прибуток та ПДВ на загальних умовах.
9.9 ПОКУПЕЦЬ є платником податку на прибуток та ПДВ на загальних умовах.
10. Ю РИ Д И Ч Н І А ДРЕСИ ТА РЕ К В ІЗИ Т И С ТО РІН
П О К У П Е Ц Ь:

П РО ДА ВЕЦ Ь:

КІШ О “ Ф орт” М ВС У країни
21027, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 27
Тел. /факс: (0432) 46-80-16, 46-73-26
E-mail: siafort@ukr.net
1ПИ №011992502284
Витяг з реєстру пл. 1ІДВ №1502284500829
Поточний рахунок: 26004924431441
у відділенні №220/01 АБ “УКРГАЗБАНК”
МФО 320478
Код ЄДРПОУ 01199251
Електронна адреса для обміну податковими
накладними: zvfort@gmail.com

ТОП “ I I Ц ГЕ ХНО ПОЛІС ”
02090, м. Київ, вул. Сосюри, 7
Тел. /факс: (044) 536-16-32, 292-04-79
E-mail: office-info@technopolice.com.ua
ІПН №373958326536
Свідоцтво пл. ПДВ №200108386
Розрахунковий рахунок: 2600916344
в AT “ПУМБ” м. Київ
МФО 334851
Код ЄДРПОУ 37395837
Електронна адреса бухгалтерії:
buh.info@technopolice.com.ua
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т

О
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Н айм ен уван ня Т О В А Р У

(ГОСТ,
Д С Т У , ТУ
та ін.)

Фреза Р4ВЮ800ВОЬ30 КСРМ15
(4046857)
Фреза Г4ВЛ000ВГ>Г30 КСРМ15
(4046858)
Фреза Р4ВЛ200ВГ>Ь30 КСРМ15 ОШ 6527
(4046859)
Фреза Г4ВЛ600ВГ)Г30 КСРМ15
(4046861)
Фреза ІЛІШОООВЛГЗО КСРМ15
(4047063)
Пластина Р2528, 0 2 7 ,7 А=2,0
Ті па т а ї іс (171982)
Фреза Туре Р25, 0 - 2 5 , 0 0 Ь=84,20
(123592)
Г винт М 5 х 13,5
(107529)
Викрутка Т20 1Р
стп
(111594)
М ітаїіс
Пластина тип Р 1618, А=2,0
Тіпашаїіс (171941)
Фреза 0430.1601 тип Р16
(123573)
ГвинтТ8 ІР (143158)
Викрутка Т8 ІР

УКТ
ЗЕД

Ціна за
Кіль одиницю
ця
кість без ГІДВ,
виміру
(грн.)
Одним

Ціна за
одиницю
з ПДВ,
(грн.)

Сума
з ПДВ,
(грн.)

8207701000

Ш Т.

25

3412,00

4094,40

102360,00

8207701000

шт.

50

4692,00

5630,40

281520,00

8207701000

Ш Т.

50

6176,00

74 11,20

370560,00

8207701000

шт.

15

9419,00 . 11302,80

169542,00

8207701000

шт.

10

14094,00

16912,80

169128,00

8209002000

шт.

40

2820,00

3384,00

135360,00

8207801100

шт.

о
Д

6020,00

7224,00

21672,00

7318151090

шт.

10

230,00

276,00

2760,00

8205400000

шт.

5

385,00

462,00

2310,00

8209002000

шт.

215

1878,00

2253,60

484524,00

8207801100

шт.

3

5645,00

6774,00

20322,00

7318151090

шт.

12

225,00

270,00

3240,00

8205400000

шт.

Д

о

465,00

558,00

1674,00

Разом:

1764972,00

Гранено ртува нн я :

0 ,0 0

В тому числі ПДВ:

294162,00

Всього до сп л ати , грн.:

1764972,00

Загальна вартість ТОВАРУ, що поставляється по цій Специфікації, складає
1764972,00 гри. (Один мільйон сімсот шістдесят чотири тисячі дев’ятсот сімдесят дві гривні 00
коп.), у т.ч. ПДВ 294162,00 гри.

П родавець

