Договір
про закупівлю товарів за державні кошти
м. Запоріжжя

«___» __________ 2016 року

Головне управління ДСНС України у Запорізькій області в особі начальника ГУ
ДСНС України у Запорізькій області Лепського Олексія Миколайовича, що діє на підставі
Положення. (далі – Замовник), з однієї сторони, і Товариство з обмеженою
відповідальністю фірма «Спектр-А» в особі директора Кроткова Григорія Станіславовича,
що діє на підставі Статуту (далі – Учасник), з іншої сторони, разом – Сторони, уклали цей
договір про таке (далі – Договір):
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Учасник зобов’язується у 2016 році поставити Замовникові товар, зазначений в
запиті цінових пропозицій, а Замовник – прийняти і оплатити такий товар.
1.2. Найменування (номенклатура, асортимент) товару: Код ДК 016:2010 – 14.12.1
Одяг робочий чоловічий (Код ДК 021:2015 – 35810000-5 індивідуальне
обмундирування) (костюм літній повсякденний робочий, костюм зимовий
повсякденний робочий) (14.12.11-20.00),
Кількість товару: костюм літній повсякденний робочий – 340 к-тів, костюм
зимовий повсякденний робочий – 300 к-тів.
1.3. Обсяги закупівлі товару можуть бути зменшені зокрема з урахуванням
фактичного обсягу видатків замовника.
1.4. Учасник гарантує, що товар належить йому на праві власності, не перебуває під
забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення
виконання зобов’язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, а також не
є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним в
Україні законодавством.
2. ЯКІСТЬ ТОВАРУ
2.1. Учасник повинен передати Замовнику товар, якість якого відповідає умовам
документації конкурсних торгів.
3. ЦІНА ДОГОВОРУ
3.1. Ціна цього Договору становить 416760 грн. 00 коп. (чотириста шістнадцять
тисяч сімсот шістдесят гривень 00 копійок), у тому числі 69460 грн. 00 коп. (шістдесят
девять тисяч чотириста шістдесят гривень 00 копійок) ПДВ.
3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.
3.3. Ціна договору дорівнює ціні пропозиції конкурсних торгів Учасника та не
повинна змінюватись.
4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ
4.1. Розрахунки проводяться шляхом: оплати Замовником після пред’явлення
Учасником рахунка на оплату товару у термін до 10 банківських днів з моменту підпису
акту про прийняття – передання (накладна).
4.2. До рахунку додаються акт приймання-передачі товарів (накладна).
4.3. Оплата проводиться в національній валюті України.
4.4. Враховуючи, що Замовник є бюджетною організацією та здійснює всі
фінансові операції через органи Державної казначейської служби України, тому
несвоєчасне перерахування коштів органами Держаної казначейської служби України за
умови своєчасного направлення Замовником фінансових документів до сплати за цим
договором не вважається порушенням обов’язків та строків оплати з боку Замовника.
5. ПОСТАВКА ТОВАРУ
5.1. Строк поставки товарів здійснюється до 31 грудня 2016 року.
5.2. Місце поставки товарів: вул. Заводська, будинок 1-а, Запорізька область, м.
Запоріжжя, Вознесенівський район, 69035

6. 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 поставлені товари згідно з актом про прийняття – передання
(накладна).
6.2. Замовник має право:
6.2.1. Ініціювати питання про дострокове розірвання цього Договору у разі
невиконання зобов’язань Учасником, у порядку передбаченому п. 10.3. цього Договору.
6.2.2. Контролювати поставку товарів у строки, встановлені цим Договором.
6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі товарів та загальну вартість цього Договору
зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника. У такому разі Сторони
вносять відповідні зміни до цього Договору.
6.2.4. Повернути рахунок Учаснику без здійснення оплати в разі неналежного
оформлення документів (відсутність печатки, підписів тощо);
6.2.5. Інші права відповідно до чинного законодавства України.
6.3. Учасник зобов’язаний:
6.3.1. Забезпечити поставку товарів у строки, встановлені цим Договором.
6.3.2. Забезпечити поставку товарів, якість яких відповідає умовам, установленим
розділом 2 цього Договору.
6.3.3. Забезпечувати поставку товару на вимогу Замовника.
6.3.4. Інші обов’язки згідно вимог чинного законодавства України.
6.4. Учасник має право:
6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлені товари.
6.4.2. На дострокову поставку товарів за письмовим погодженням Замовника.
6.4.3. У разі необґрунтованого невиконання зобов’язань Замовником, Учасник має
право ініціювати перед Замовником питання щодо дострокового розірвання Договору, у
порядку передбаченому п. 10.3. цього Договору.
6.4.4. Інші права відповідно до чинного законодавства України.
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. У випадку порушення Договору Сторона несе відповідальність, визначену цим
Договором та (або) чинним законодавством України.
7.2. Сторона, яка не виконала або неналежним чином виконала зобов’язання за цим
Договором, зобов’язана відшкодувати іншій стороні збитки, спричинені таким
невиконанням.
7.3. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторону, яка порушила умови договору,
від виконання зобов’язання в натурі.
7.4. У разі порушення Замовником пункту 4.1 даного Договору Учасник має право
вимагати від Замовника сплатити пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що
діяла на період нарахування пені, від розміру неоплаченого платежу за кожен день
прострочення.
7.5. У разі не поставки або недопоставки товару Замовник має право вимагати від
Учасника сплатити пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла неналежного
виконання зобов’язання щодо поставки, від вартості непоставленого або
недопоставленого товару за кожен день затримки поставки.
У разі не поставки або недопоставки Учасником товару понад 30 днів додатково
стягується штраф у розмірі семи відсотків від вартості непоставленого або
недопоставленого товару.
7.6.
Претензії
щодо
кількості
товару
можуть
бути
пред’явлені
ЗамовникомУчаснику протягом 30 (тридцяти) календарних днів від Дати Поставки. Якщо
претензії не представлені протягом зазначеного строку, право Замовника пред’являти
претензії щодо поставленого товару вважається втраченим.

7.7. Учасник повинен розглянути всі отримані письмові претензії і дати відповідь
Замовнику про їх прийняття або відмову не пізніше 10 (десяти) календарних днів від дати
їхнього одержання.
7.8. У разі порушення Учасником умов зобов'язання щодо якості товару, Учасник
сплачує Замовнику штраф у розмірі двадцяти відсотків вартості неякісних товарів
7.9. Сторона, що порушила цей Договір, зобов'язана відшкодувати збитки, завдані
таким порушенням, незалежно від вжиття іншою Стороною будь-яких заходів щодо
запобігання збиткам або зменшення збитків, окрім випадків коли остання своїм винним
(умисним або необережним) діянням (дією чи бездіяльністю) сприяла настанню або
збільшенню збитків.
7.10. Сплата Стороною визначених цим Договором та (або) чинним законодавством
України штрафних санкцій не звільняє її від обов'язку відшкодувати за вимогою іншої
Сторони збитки, завдані порушенням Договору (реальні збитки та (або) упущену вигоду)
у повному обсязі, а відшкодування збитків не звільняє її від обов'язку сплатити за
вимогою іншої Сторони штрафні санкції у повному обсязі.
8. 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 цим Договором унаслідок дії
обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом трьох 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 відповідні
документи, які видаються вповноваженим на те органом.
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 цей
Договір.
9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються
вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій при цьому претензійний
порядок досудового вирішення спорів є обов’язковим.
9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у
судовому порядку.
10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31.12.2016
р., але в будь-якому разі до моменту повного виконання Сторонами своїх обов’язків, що
випливають із умов цього Договору.
10.2. Припинення дії Договору не звільняє сторони від виконання покладених на
них відповідно до умов цього Договору зобов’язань, які не були ними виконані в період
дії Договору.
10.3. Цей Договір може бути достроково (до закінчення строку його дії)
припинений за згодою сторін.
Сторона – ініціатор дострокового розірвання Договору зобов’язується письмово
повідомити
про
бажання
припинити
дію
Договору
іншу
сторону
не пізніше ніж за 1 (один) місяць до бажаної дати розірвання Договору. При цьому
Договір вважається достроково припиненим після закінчення погодженого сторонами
строку та повного проведення розрахунків між сторонами.
11. ІНШІ УМОВИ
11.1. Істотні умови цього Договору не можуть змінюватися після його підписання
до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків передбачених ст. 40
Закону України «Про здійснення державних закупівель».

11.2. Зміни та (або) доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є
його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у
письмовій формі, підписані уповноваженими на те представниками сторін та засвідчені
печатками сторін.
11.3. Визнання будь-якого положення цього Договору недійсним, незаконним або
неможливим для виконання не означає недійсність, незаконність чи неможливість
виконання інших його положень.
11.4. Цей договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають
однакову юридичну силу. Договір складено при повному розумінні сторонами його умов
та термінології, українською мовою, на 5 сторінках.
11.5. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у
цьому Договорі реквізитів та зобов‘язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти
іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із
ним несприятливих наслідків.
11.6. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором
однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження
цього із іншою Стороною.
11.7. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до
уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені
підписами Сторін та скріплені їх печатками.
12. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ
12.1. Невід’ємною частиною цього Договору є: специфікація (додаток № 1).
13. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН
Замовник
Учасник
Головне управління Державної
службиУкраїни з надзвичайнихситуацій у
Запорізькій області
69002, м. Запоріжжя, вул. Фортечна, 65
р/р 35227201085702
р/р 35212001085702
ЄДРПОУ 38625593
МФО 820172
Державні казначейська служба України
м. Київ
ІПН 386255908265
Свідоцтво № 200127255
Начальник ГУ ДСНС України у
Запорізькій області
__________________О.М. Лепський

Додаток № 1 до договору
№ ______
від ___ ___ 2016 р.

Специфікація
№
з/п

Найменування
товару

Одиниці
виміру

Кількість
одиниць

1

Костюм літній
повсякденний
робочий
Костюм зимовий
повсякденний
робочий

комплект.
комплект

2

340

Ціна за
одиницю
виміру без
урахування
ПДВ,
грн.
395,00

Ціна за
одиницю
виміру з
урахуванням
ПДВ,
грн.
474,00

161160,00

300

710,00

852,00

255600,00

ПДВ
ВСЬОГО (у т.ч. ПДВ)

Сума,
грн.

69460,00
416760,00

Специфікація підписана на поставку партії товару на загальну суму: 416760,00 грн.
(чотириста шістнадцять тисяч сімсот шістдесят гривень 00 копійок), у т.ч. ПДВ
69460,00 грн. (шістдесят дев’ять тисяч чотириста шістдесят гривень 00 коп.)

Директор ТОВ фірма «Спектр-А»

Начальник ГУ ДСНС України у
Запорізькій області

__________________ Г.С. Кротков
мп

___________ О.М. Лепський
мп

