Додаток №3 до Документації
про проведення закупівлі через
систему електронних закупівель

ДОГОВІР №_______
про закупівлю товару
м. Боярка

«____»____________ 2019

Виконавчий комітет Боярської міської ради (надалі – Замовник), в особі
міського голови Зарубіна Олександра Олександровича, що діє на підставі Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони, та
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКОПРОМ СІСТЕМ", в особі
директора Кісіля Івана Віталійовича що діє на підставі Статуту, з другої сторони,
уклали цей Договір про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1.Постачальник зобов’язується в порядку та на умовах, визначених цим Договором,
передати у власність Замовнику замовлений товар - Електричні побутові приладиза кодом CPV за ДК 021:2015:39710000-2 (Холодильник двокамерний,
мікрохвильова піч), далі – Товар, а Замовник зобов’язується своєчасно прийняти
замовлений товар та здійснити його оплату на умовах даного Договору.
1.2.Детальна інформація про товар, а саме: найменування, кількість, комплектація та
ціна товару визначена у специфікації до даного Договору, яка є його невід’ємною
частиною.
2. ЯКІСТЬ ТОВАРУ
2.1. Якість товару, що поставляється за даним Договором,повинна відповідати
вимогам стандартів, технічним умовам, іншим нормативним актам,що встановлюють
вимоги до їх якості і підтверджуватися документами, необхідними для такого
підтвердження відповідно до законодавства України.
2.2. Замовник має право здійснити повернення отриманого товару у випадку, якщо
його якість не відповідає вимогам цього Договору.
3. УМОВИ ПОСТАЧАННЯ
3.1. Товар, що узгоджений відповідною специфікацією повинен бути поставлений
Замовнику до 31 липня 2019року.
3.2. Постачання здійснюється на умовах DDP згідно Інкотермс 2010.
3.3. Перехід права власності відбувається в момент поставки товару, що
підтверджується належним чином оформленою видатковою накладною.
3.4. Поставка товару Замовнику здійснюється за рахунок Постачальника.
3.5. Пунктом постачання товару за цим Договором є м. Боярка, вул. Грушевського
М.,39.
4. ЦІНА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
4.1. Загальна ціна договору складає 8 136,00 в т.ч. ПДВ 1 356,00.Вартість товару, що
поставляється згідно з цим Договором, визначається в специфікації (Додаток № 1 до
цього Договору).

4.2. Оплата вартості товару Замовником здійснюється шляхом перерахування
грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника на підставі належним
чином оформленої видаткової накладної протягом 7(семи) банківських днів від дати
отримання товару.
4.3. Розрахунок здійснюється у межах виділених коштів на оплату, згідно з планом
фінансування (по мірі надходження коштів) з міського бюджету на рахунок
Замовника в органах державного казначейства.
4.4. Оплата вартості товару вважається здійсненою з моменту надходження
визначеної в п.4.1. грн.2го Договору суми безготівкових коштів на банківський
розрахунковий рахунок Постачальника.
5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
5.1. Обов’язки Постачальника:
5.1.1 Забезпечити поставку товару у строки,встановлені цим Договором.
5.1.2 Забезпечити поставку товару,якість якого відповідає умовам, установленим
розділом 2 цього Договору.
5.1.3 У разі поставки некомплектних виробів, на вимогу Замовника
доукомплектувати їх у 10 ти – денний строк після одержання вимоги або замінити
комплектними виробами у той же строк.
5.2. Обов'язки Замовника:
5.2.1 Прийняти товар, крім випадків, коли він має право вимагати заміни
товару
або право відмови від договору.
5.2.2 Оплачувати товар згідно з умовами визначеними у цьому Договорі та в
специфікації (Додаток № 1).
5.3. Права Постачальника:
5.3.1 Вимагати від Замовника прийняття товару, що відповідає умовам визначеним в
Договорі та в специфікації (Додаток № 1).
5.4. Права Замовника:
5.4.1 Вимагати від Постачальника постачання товару належної якості та у визначені
Договором строки.
5.4.2 У разі поставки товару більш низької якості, ніж вимагається стандартом
(тех. Умовами, зразком), відмовитися від прийняття та оплати товару, а якщо товар
вже оплачений, вимагати повернення сплаченої суми.
5.4.3 Відмовитись від товару, якщо Постачальник у встановлений строк не
укомплектує або не замінить на комплектний поставлений некомплектним виріб.
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
6.1. За порушення умов Договору сторони несуть відповідальність, передбачену
даним Договором та діючим законодавством України.
6.2. Сторона, винна в порушенні умов Договору, внаслідок яких інша Сторона
Договору зазнала збитків, зобов’язана відшкодувати їх в повному обсязі.
6.3. Постачальник зобов’язується виконати умови Договору у визначеному обсязі, з
відповідною якістю та у визначені Договором строки.
6.4. За поставку неякісного (некомплектного) Товару Постачальник зобов’язаний
сплатити Замовнику штраф у розмірі 20% неякісного (некомплектного) Товару.
6.5. За порушення строків поставки Товару Постачальник зобов’язаний сплатити
Замовнику пеню в розмірі 0,1% вартості невчасно поставленого Товару за кожний

день такого прострочення, а за прострочення понад 30 днів – штраф у розмірі 7%
вказаної вартості.
6.6. Жодна із Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне
виконання своїх зобов’язань по цьому Договору, якщо це невиконання чи неналежне
виконання зумовлені дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).
Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини, зобов’язана терміново
повідомити у письмовій формі іншу Сторону.
6.7. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням умов цього Договору і
не врегульовані ним,регулюються нормами законодавства України.
7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
7.1. Даний Договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами і діє до
31 грудня 2019 року.
8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове, повне невиконання або
неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі, якщо невиконання або
неналежне виконання зобов’язань є наслідком дії непереборної сили, тобто
надзвичайних і невідворотних обставин, які Сторони не могли ні передбачити, ні
запобігти розумними силами (обставини форс-мажору), а саме: пожежі, повені,
землетрусу, страйку, масових безпорядків, заколоту, революцій, війни, або дій
органів державної влади і управління, що роблять неможливим виконання
Сторонами взятих на себе зобов’язань, і якщо ці обставини безпосередньо вплинули
на виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань за Договором.
8.2. Сторона, що не може виконати зобов’язання за Договором, повинна негайно, але
не пізніше ніж через 3 (три) робочі дні після настання обставини форс-мажору,
письмово повідомити про це іншу Сторону. Те ж саме стосується моменту
закінчення дії обставини форс-мажору. Несвоєчасне повідомлення про настання
обставини форс-мажору позбавляє відповідну Сторону права посилатися надалі на
зазначені вище обставини як на підставу для звільнення від відповідальності за
невиконання або неналежне виконання, цілком або частково, взятих на себе
зобов’язань за Договором.
8.3. Після зазначеного в п. 5.2. повідомлення Сторона, яка зазнала дії обставин форсмажору, зобов’язана протягом 10 календарних днів звернутись до ТПП України за
підтвердженням настання таких обставин з наданням іншій Стороні документів, які
це засвідчують. У випадку послідуючого не підтвердження ТПП України таких
обставин протягом 30 календарних днів з моменту повідомлення іншої Сторони про
настання таких обставин, відповідна Сторона не має права посилатись на такі
обставини як на підставу невиконання своїх зобов’язань та буде нести
відповідальність за прострочення їх виконання.
8.4. У разі настання обставин форс-мажору, строк виконання Сторонами своїх
обов’язків за цим Договором збільшується пропорційно строку дії таких обставин та
їх наслідків, за умови, що настання таких обставин буде в подальшому підтверджене
ТПП України.
8.5. Коли обставини форс мажору та їх наслідки тривають понад 30 (тридцять)
календарних днів підряд, або коли при настанні таких обставин стає очевидним, що
такі обставини та їх наслідки будуть діяти довше такого строку, Сторони у

найкоротший строк проведуть переговори з метою виявлення прийнятних для Сторін
альтернативних шляхів виконання цього Договору та досягнення відповідної
домовленості.
9. ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ
9.1. Умови даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін з
обов’язковим складанням письмового документу.
9.2. Дострокове розірвання Договору можливе лише за згодою Сторін, якщо інше не
встановлено Договором або законодавством.
9.3. Усі спори, що пов’язані з цим Договором вирішуються шляхом переговорів між
сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується
в судовому порядку визначеному відповідним чинним законодавством України.
9.4. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної
із сторін.
9.5. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються нормами
чинного законодавства.
9.6. Після підписання цього Договору усі попередні переговори за ним, листування,
попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються
цього Договору, втрачають юридичну силу.
9.7. Додатки до Договору є його невід’ємною частиною.
10. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН
ПОСТАЧАЛЬНИК:

ЗАМОВНИК
Виконавчий комітет
Боярської міської ради
Місцезнаходження: 08150, Київська
область,Києво-Святошинський р-н.,
м. Боярка, вул. Грушевського,39
ОКПО 36263776, р/р 35413005054936
Держказначейська служба України
м.Київ
МФО 820172
Тел. (04598)41550
e-mail: fev10@ukr.net
Міський голова
__________________О.О.Зарубін
М.П.

ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКОПРОМ СІСТЕМ"
03061, м.Київ, ВУЛИЦЯ ШЕПЕЛЄВА МИКОЛИ,
будинок 6
Р/р 26002878851057, Банк ПАТ "УкрСиббанк",
МФО 351005, 04070, м.Київ, вул..Андріївська, 2/12
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 41925714
ІПН 419257126581
Тел.: +38 (096) 857-41-93

Е-mail: ecoprom_s@ukr.net
Директор

__________

Кісіль І. В.

Додаток №1
До Договору №_____від «____»________2019
СПЕЦИФІКАЦІЯ

№

1
2

Найменування товару
Мікрохвильова піч Gorenje MMO 20
ME II (MMO20MEII)
Холодильник LIBERTY HRF-230 X

шт

1

Ціна за
одиницю
товару
з ПДВ
(грн..)
2 178,00

шт

1

5 958,00

Одиниц Кількість,
я виміру
шт

Місцезнаходження: 08150, Київська
область,Києво-Святошинський р-н.,
м. Боярка, вул. Грушевського,39
ОКПО 36263776, р/р 35413005054936
Держказначейська служба України
м.Київ
МФО 820172
Тел. (04598)41550
e-mail: fev10@ukr.net
Міський голова
__________________О.О.Зарубін
М.П.

2 178,00
5 958,00

Всього з ПДВ:

8 136,00

В т.ч.ПДВ

1 356,00

ПОСТАЧАЛЬНИК:

ЗАМОВНИК
Виконавчий комітет
Боярської міської ради

Загальна
вартість
товару з
ПДВ (грн..)

ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКОПРОМ СІСТЕМ"
03061, м.Київ, ВУЛИЦЯ ШЕПЕЛЄВА МИКОЛИ,
будинок 6
Р/р 26002878851057, Банк ПАТ "УкрСиббанк",
МФО 351005, 04070, м.Київ, вул..Андріївська, 2/12
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 41925714
ІПН 419257126581
Тел.: +38 (096) 857-41-93

Е-mail: ecoprom_s@ukr.net
Директор

__________

Кісіль І. В.

