Договір № 2к^-/7
на постачання товару за державні кошти
м. Полтава

"22_" АЫ/Ш9 2019 р.

Полтавське комунальне автотранспортне підприємство 1628 (надалі - Замовник), в особі
начальника підприємства Бойко Тараса Григоровича, який діє на підставі Статуту з однієї
сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «ТП Техпром», (надалі Постачальник), в особі директора Бережної Яни Анатоліївни, що діє на підставі Статуту, з
іншої сторони, які надалі разом іменуються Сторонами, а кожна окремо як Сторона, уклали
даний Договір (надалі-«Договір») про наступне:
1. Предмет Договору
1.1. Постачальник поставляє (передає у власність), а Замовник приймає та оплачує на умовах
даного Договору ТОВАР (Мобільні туалетні кабінки «Екостайл») у кількості 9 штук Код за Код за ДК 021:2015 (СРУ 2008) 44210000-5- Конструкції та їх частини, у
відповідності до технічних вимог до Товару (Додаток №1), що є невід’ємною складовою
частиною даного Договору, при подальшому згадуванні - Товар.
1.2. При підписанні, виконанні Сторонами зобов’язань та умов даного Договору, сторони
керуються, чинним законодавством України.
1.3. Якість товару, що поставляється за даним Договором, має відповідати державним
стандартам, ТУ та іншій технічній документації для даного виду договору.
2. Порядок здачі та прийому Товару
2.1. Поставка Товару за даним Договором, має бути здійснена не пізніше 5-ти (п’яти)
календарних днів з дати подання Замовником Постачальнику усної чи письмової заявки
(за домовленістю сторін), протягом 100 (ста) календарних днів з дати підписання
договору. При цьому надіслання заявки на поставку Обладнання, проводиться
Замовником засобом факсимільного, електронного зв'язку або письмово. При цьому
Замовник та Постачальник дійшли згоди, що датою, від якої починають обчислюватись
строки поставки Обладнання Постачальником, вважається дата заявки Замовника
(реєстраційний вихідний номер Замовника). Форма заявки наведена у додатку № 2 цього
договору та є його невід'ємною частиною.
2.2. Датою передачі Товару вважається дата підписання представниками Сторін видаткової
накладної. Якість Товару підтверджується сертифікатами якості або іншими
документами, які необхідні для Товару даного виду згідно вимог чинного законодавства
України.
2.3. Доставка товару здійснюється транспортом Постачальника, доставка здійснюється до
офісу, складу чи іншого приміщення, Замовник зобов’язаний забезпечити вільний під’їзд
до місця розвантаження товару.
2.4. У випадку недопоставки, поставки неякісного та/або некомплектного товару,
Постачальник зобов'язується здійснити до поставку, заміну товару на якісний та /або
комплектний товар протягом 20 (двадцяти) календарних днів з моменту виставлення
вимоги. При цьому всі витрати на до поставку, заміну товару на якісний та /або
комплектний товар покладаються на Постачальника.
2.5. Разом з товаром Постачальник повинен передати Замовнику документи, які належать до
передачі разом з товаром відповідно до чинного законодавства України. До таких
документів належать бухгалтерські документи (видаткова накладна).

Щ,6. Первинні документи (видаткові накладні, акти прийому-передачі. інші) повинні мати такі

обов’язкові реквізити: найменування підприємства, установи, від імені яких складений
документ, назва документа (форми), дата і місце складання, зміст та обсяг господарської
операції, одиниця виміру господарської операції (у натуральному та/або вартісному
виразі), посади і прізвища осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і
правильність її оформлення, особистий підпис або інші дані, що дають змогу
ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.
2.7. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження Товару переходить до
замовника з моменту передачі йому товару.

3.

Ціна Договору та порядок розрахунків

3.1. Загальна ціна Договору становить: 98700,01грн. (Дев'яносто вісім тисяч сімсот гривень
01 копійка) в т.ч. ПДВ - 20%- шістнадцять тисяч чотириста п'ятдесят гривень 00 копійок.
3.2. Оплату Замовник здійснює шляхом перерахування коштів (загальної ціни договору) на
поточний рахунок Постачальника протягом 30 (тридцяти) банківських днів після
отримання Товару та отримання рахунку-фактури.
3.3. Розрахунки між Постачальником і Замовником за поставку Товару здійснюються у
національній валюті України в безготівковому порядку шляхом перерахування коштів на
рахунок вказаний у цьому Договорі.
4.

Відповідальність Сторін

4.1. У випадку порушення зобов’язання, що виникає з цього Договору (надалі іменується
«порушення Договору»), Сторона несе відповідальність, визначену чинним
законодавством України та додатково визначену сторонами.
4.2. При порушенні строків поставки Товару з вини Постачальника, вказаних в п. 2.1. даного
Договору, Постачальник сплачує Замовнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки
НБУ від загальної вартості замовленого Товару за кожен день прострочення виконання
зобов’язання, а в разі не поставки Товару більше ніж 30 календарних днів, Постачальник
додатково сплачує Замовнику штраф в розмірі 10% від вартості непоставленого Товару.
4.3. Несвоєчасне виконання Замовником пункту 3.2 тягне оплату ним неустойки в розмірі
подвійної облікової ставки НБУ від загальної вартості замовленого Товару, за кожний
день прострочення виконання зобов’язання.
4.4. Сторони погодили, що сплата штрафів (пені, неустойки) не звільняє Сторони від
виконання взятих на себе зобов'язань.
4.5. Нарахування штрафних санкцій за умовами цього Договору є правом а не обов’язком
Сторін.
4.6. Сторони прийшли до взаємної згоди, що строк позовної давності щодо стягнення
неустойки визначається згідно чинного законодавства України.
4.7. Сторони прийшли до взаємної згоди щодо можливості застосування оперативногосподарських санкцій в порядку, передбаченому статтями 235 і 237 Господарського
кодексу України, у разі невиконання чи неналежного виконання зобов’язань,
передбачених цим Договором.
4.8. За невиконання чи неналежне виконання зобов'язань, передбачених цим Договором,
Сторонами можуть застосовуватися такі оперативно-господарські санкції:
- одностороння відмова від виконання сіиаго зобов'язання управненою Стороною, із
звільненням п від відповідальності за це - у разі порушення зобов'язання другою Стороною;
увідмова від оплати за зобов'язанням, яке виконано неналежним чином;
і відмова від встановлення на майбутнє будь-яких господарських відносин із Стороною, яка
порушує зобов’язання;

- одностороння відмова від цього Договору у повному обсязі або частково (розірвання
Договору).
4.9.1. Одностороння відмова від виконання свого зобов'язання управненою Стороною, із
звільненням її від відповідальності за це - у разі порушення зобов'язання другою Стороною
може застосовуватися Замовником до Постачальника за невиконання Постачальником
зобов язань, передбачених пунктами 2.1., 6.2.3 цього Договору.
4.9.1.2. Одностороння відмова від виконання свого зобов'язання управненою Стороною, із
звільненням її від відповідальності за це - у разі порушення зобов'язання другою Стороною
може застосовуватися Постачальником до Замовника за невиконання Замовником
зобов язань, передбачених пунктами З.2., 6.4.1. цього Договору.
4.9.1.3. Відмова від встановлення на майбутнє будь-яких господарських відносин із Стороною,
яка порушує зобов’язання може застосовуватися Замовником до Постачальника за
невиконання Постачальником будь-якого одного чи одночасно кількох зобов’язань,
передбачених умовами цього Договору.
4.9.1.4. Одностороння відмова від цього Договору у повному обсязі або частково (розірвання
Договору) може застосовуватися Замовником у разі невиконання або неналежного виконання
Постачальником зобов'язань, передбачених цим Договором.
4.9.2. У разі порушення (невиконання, неналежного виконання) другою Стороною будь-якого
одного чи будь-яких декількох зобов’язань, передбачених цим Договором, управнена Сторона
має право застосувати до другої Сторони будь-яку одну або декілька одночасно, або одночасно
всі оперативно-господарські санкції, передбачені п. 4.9.1. цього Договору.
4.9.3. Про застосування оперативно-господарської санкції (однієї, декількох одночасно чи
одночасно усіх, передбачених цим Договором) управнена Сторона письмово повідомляє другу
Сторону. Письмове повідомлення про застосування оперативно-господарської санкції
передається під розписку представнику Сторони щодо якої застосовується оперативногосподарська санкція або направляється рекомендованим цінним листом (з описом вкладення
та повідомленням про вручення) на адресу фактичного місцезнаходження Сторони, зазначену
в цьому Договорі, або направляється у вигляді скан-копії на електронну адресу Сторони,
зазначену в цьому Договорі.
4.9.4. У разі застосування оперативно-господарської санкції, передбаченої абзацом четвертим
пункту 4.9.1. Договору, цей Договір вважається розірваним через 10 (десять) календарних днів
з дня направлення управненою Стороною письмового повідомлення, незалежно від того чи
отримано таке письмове повідомлення іншою Стороною.
4.9.5. Замовник має право обернути забезпечення виконання Договору на свою користь в разі
повного або часткового невиконання Постачальником своїх зобов’язань передбачених цим
Договором.
5.

Г арантійний терм ін

5.1. Постачальник надає гарантію на поставлений Товар - відповідно до паспорту заводу
виробника, але не менше 12 місяців з дати підписання Сторонами видаткової накладної
та акту виконаних зобов'язань.
5.2. При виявленні дефектів в період гарантійного терміну Замовник на протязі 2 (двох)
робочих днів з моменту виявлення повідомляє про це Постачальника.
5.3. Представник Постачальника повинен прибути на О б'єкт не більше ніж за 48 годин з
моменту отримання повідомлення від Замовника.
5.4. Усунення виявлених дефектів (гарантійних ремонт) здійснюється Постачальником за
власний рахунок та власними силами в сі рок узгоджений із Замовником.

6.

Зобов’язаний сторін

6.1. Постачальник має право:
6.1.1. На дострокову поставку Товару за письмовим погодженням із Замовником;
6.2. Постачальник зобов'язується:
6.2.1. Вчасно поставити Товар відповідно до п. 2.1. цього Договору;
6.2.2. У строки визначені цим Договором, отримувати від Замовника оплату вартості Товару.
6.2.3. Надати належно оформлені документи, на підставі яких Замовник зобов’язаний
здійснити оплату Товару.
6.3. Замовник має право:
6.3.1. Вимагати від Постачальника належного оформлення документів, на підставі яких
Замовник зобов’язаний здійснити оплату вартості Товару.
6.3.2. Достроково розірвати цей Договір в односторонньому порядку у разі невиконання
Постачальником своїх зобов’язань.
6.4. Замовник зобов'язується:
6.4.1. Оплатити вартість Товару на умовах цього Договору.
7.

Обставини непереборної сили (форс-маж ор)

7.1. Кожна із Сторін позбавляється відповідальності за часткове або повне невиконання своїх
зобов'язань за Договором, якщо це невиконання сталося внаслідок обставин непереборної
сили. Під обставинами непереборної сили маються на увазі будь-які обставини, поза
межами контролю Сторін, які вони не могли передбачати і запобігти. Д о цих обставин
непереборної сили відносяться, але не виключно: повені, пожежі, землетруси і інші
подібні природні явища, а також війни, військові дії, акти і дії державних органів, а також
інші обставини за межами контролю Сторін.
7.2. Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов’язань за Договором
внаслідок обставин непереборної сили, повинна протягом двох днів повідомити іншу
Сторону як про настання, так і про припинення дії таких обставин і/або їх наслідків. В
разі неповідомлення іншої Сторони у вказаний строк, Сторона, що піддалася впливу
обставин непереборної сили не може посилатися на такі обставини при невчасному чи
неякісному виконанні своїх зобов’язань за цим Договором. Доказом настання форсмажорних обставин є відповідна довідка Торгово-промислової палати України.
7.3. У випадках, передбачених п. 7.1. Договору, терміни виконання зобов'язань переносяться
на термін, протягом якого діяли форс-мажорні обставини і їх наслідки.
7.4. У випадках, коли, вказані в п. 7.1. Договору, обставини та/або їх наслідки діють більше 1
календарного місяця, або при настанні таких обставин стає зрозумілим, що вони та/або їх
наслідки діятимуть більше цього терміну. Сторони в найкоротший строк проводять
переговори з метою визначення прийнятих для них альтернативних шляхів виконання
Договору і досягнення відповідної домовленості.
8.

8.1.

Дій договору
Цей Договір набирає чинності з дати його підписання обома Сторонами і діє до
31.12.2019 року, або виконання Сторонами взятих на себе зобов'язань. Дострокове
розірвання Договору можливе лише у випадках, передбачених чинним законодавством
України або цим Договором,

8.2. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним Законодавством України,
зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, які
оформлюються письмово (засвідчуються підписами і печатками Сторін) додатковою
угодою до І (ього договору.

9.

Вирішення спорів

9.1. Усі спірні питання, які виникатимуть між Сторонами протягом дії Договору, Сторони
намагатимуться вирішувати шляхом переговорів. У разі відсутності згоди між
Сторонами, спірні питання вирішуються в порядку, встановленому чинним
законодавством У країни та спір передається на розгляд до Г осподарського суду за місцем
знаходження винної Сторони.
9.2. Сторона договору, яка вважає за необхідне змінити або розірвати договір, повинна
надіслати пропозиції про це другій стороні за договором.
9.3. Якщо судовим рішенням договір змінено або розірвано, договір вважається зміненим або
розірваним з дня набрання чинності даним рішенням, якщо інший термін набрання
чинності не встановлено за рішенням суду.

10. П рикінцеві положення
10.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані з ним, у тому числі
пов’язані із дійсністю, укладанням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору,
тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення цього
Договору,
регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного
законодавства України, а також застосовними до такого виду правовідносин звичаями
ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.
10.2. Цей Договір може бути змінений або розірваний за взаємною письмовою згодою Сторін
або за рішенням суду.
10.3. Всі зміни і доповнення до цього Договору є його невід'ємною частиною, оформляються
додатковими угодами і підписуються належним чином уповноваженими на те
представниками Сторін.
10.4. Цей Договір складений в двох ідентичних примірниках українською мовою, по одному
примірнику для кожної зі Сторін.
10.5. Кожна із Сторін зобов'язується в письмовій формі інформувати іншу Сторону про зміну
свого найменування (або інших реквізитів) протягом 5 робочих днів з моменту реєстрації
зміни найменування (або інших реквізитів) в порядку, передбаченому чинним
законодавством України.
Ю.б.Замовник є платниками податку на прибуток підприємств на загальних підставах у
відповідності до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств».
10.7. Постачальник є платником податку на додану вартість.
10.8. У разі зміни статусу однієї із Сторін як платника податків протягом терміну дії цього
Договору, така Сторона зобов'язана повідомити іншу Сторону Договору про таку зміну і
надати документи, підтверджуючі її новий статус протягом трьох робочих днів з моменту
такої зміни.

10.9. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним
законодавством України. У тому числі, але не виключно. Цивільним кодексом України та
Господарським кодексом України та ЗУ «Про публічні закупівлі».
10.10. Після підписання цього Договору усі попередні переговори, листування, попередні
угоди та протоколи про наміри з питань, що стосуються цього Договору, втрачають
юридичну силу.
10.11. Сторони не мають права передавати права та обов'язки по цьому Договору третім
особам без письмової згоди іншої Сторони.
10.12. Підписанням цього Договору, Сторони підтверджують повноваження осіб, які своїм
підписом скріпляють документи (у тому числі, але не виключно додаткові угоди, додатки,
специфікації, довіреності, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, податкові

накладні, акти приймання-передачі. інші первинні документи бухгалтерського обліку,
тощо) пов’язані з даним Договором та/або його виконанням.
10.13. Сторони керуються статтею 631 Цивільного кодексу України
10.14. Сторони підписали цей Договір при повному розумінні викладених в ньому положень
та дійшли згоди по всім його істотним умовам.
10.15. Договір укладено українською мовою у двох оригінальних примірниках, шо мають
однакову юридичну силу, по одному для кожної Сторони.
10.16. Додатки до цього Договору, які є його невід'ємними частинами:
- Додаток №1 - Специфікація
- Додаток №2 - Заявка на поставку Товару.

11. Місцезнаходження та реквізити сторін
Замовник:
Постачальник:
Полтавське комунальне
Товариство з обмеженою
автотранспортне підприємство
відповідальністю
1628
«ТП Техпром»
36008, м. Полтава, вул. Кагамлика,
84
код за ЄДРПОУ 03351823
тел./факс 59-29-17, 59-28-58 бух.
Р/р 2600173236 в АБ «Укргазбанк»
МФО 320478
ІПН 033518216342
Номер свідоцтва 23973674

69002. Запорізька область, м. Запоріжжя,
вул. Олександрівська. 84
код за ЄДРПОУ 42583717
Р/р 26001055740061. Банк АТ КБ
«ПРИВАТБАНК», м. Запоріжжя.
МФО 313399.
ПІН 425837108268
Тел./факс.:

Додаток №1 до Договору Лі %$-П
Специфікація
“м^йменування товару
М обільна туал етн а кабіна
«Екостайл»

Від Замовника

Кількість одиниць
9 шт

