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ПОСТАЧАЛЬНИК: Товариство і обмеженою відповідальністю «Ь-777», в особі директора
Штувбейного Олександра Анатолійовича, діючого на підставі Статуту, з одного боку, га
ПОКУПЕЦЬ: Комунальний заклад «Белградський районний центр ПМСД» в особі головного
лікаря Велікса р Ігора Вікторовича, що діє на підставі Статуту, з другого боку, разом Сторони,
уклали цей договір про наступне.
1.Предмет Договору
1.1. Постачальник передає \ власність Покупця, а Покупець приймає та оплачує на умовах
викладених в Договорі - Суміш суха молочна «Малютки І» (від 0-6 .місяців (об'єм пачки
350гр)), Суміш суха молочна «Милиш» (і гречаним борошном, з вівсяним борошном, з рисовим
борошном від 4-12 місяців (об >:и пачки 350гр)) за кодом единого закупівельного словника ДК
021:2015 15880000-0 Спеціальні продукти харчування збагачені поживними речовинами, далі
Товар, в асортименті, кількості та за цінами, що зазначені в Специфікації, яка додається до
Договору і є його невід'ємною частиною.
1.2. Обсяги закупівлі Товару можуть коригуватися Покупцем, залежно від реальної потреби та
виділених бюджетних асигнувань.
1.3. Найменування (номенклатура, асортимент) товару: код единого закупівельного словника ДК
021:2015 15880000-0 Спеціальні продукти харчування збагачені поживними речовинами.
2. Ціна та загальна сума Договору
2.1. Ціни на Товар, є договірними та погоджені і затверджені Сторонами > Специфікації, що
додасться до Договору (Додаток № 1) та є його невід'ємною частиною.
2.2. Ціни, зазначені в цьому Договорі про закупівлю, не можуть змінюватися після його
підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, передбачених
ст.36 ЗУ «Про публічні закупівлі» від 25.12,2015 року № 922-VIII.
2.3. Ціна на Товар включає в себе витрати на: вантажно-розвантажувальні роботи,
транспортування Товару, його страхування. сплата податків і зборів (обов'язкових платежів) та
інші витрати.
2.4. Ціни на Товар встановлюються в національній валюті України. Валютою Договору є гривня
України.
2.5. Загальна сума Договору становить 7 323.00 гри. (сім тисяч триста двадцять гри гривні 00
копійок) в т. ч. ГІДВ.
3,1 Іорялок ро{рахунків
3.1. Покупець, відповідно до ч. 1 ст. 49 Бюджетного кодексу України проводить, шляхом
перерахування на безготівковий рахунок Постачальника оплату поставленого І свару і
відстрочкою платежу до ЗО календарних днів, починаючи з дати підписання Єтороками
відповідних супроводжуючих документів (податкових, видаткових накладних, актів приймання*
нередач іпоетавленоі о Товару).
3.2. У разі затримки бюджетного фінансування, розрахунки за поставлений товар здійснюються
при отриманні Замовником бюджетного призначення на фінансування цих товарів
3.3. При виникненні бюджетних зобов'язань оплата за поставлений товар проводиться при
наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань.
4. Порядок та строк поставки
4.1. Доставка Товару здійснюється відповідно облаштованим (за необхідності холодильних
боксом) транспортом Постачальника.
4.2. Постачання товару здійснюється за вимогою Покупця (при необхідності для ургентно
служби щоденно) з моменту підписання договор) іа до 31.12.2017 року включно за гіпсі.мовок

заявкою Покупця. Постачальник здійснює поставку Товару Покупцеві протягом 5 (п'ятьох)
робочих днів з дня надходження письмової заявки від Покупця та відповідає за збереження
цілісності та якості товару при транспортуванні.
43. Постачальник здійснює поставку Товару за кінцевим місцем призначення: 68702 м. Болград.
Одеська область, вул. Інзовська.164.
4.4.1 Іостачанпя Товару та навантажувально-розвантажувальні роботи здійснюється транспортом
Постачальника та за його рахунок.
4.5. Датою поставки Товару с дата, коли Товар був переданий у власність Покупця в місці
поставки, що підтверджується відповідними супроводжуючими документами (податковими,
видатковими накладними, актами нриймання-передачі поставленого Товару).
4.6. Зобов'язання Постачальника щодо поставки Товару вважаються виконаними у повному
обсязі з моменту передачі 'Товару > власність Покупця у місці поставки та підписання
відповідних документів, зазначених у п, 4.5. Договору.
4.7. У разі прострочення Постачальником строків виконання зобов'язань, взятих на себе за
Договором, коли подальше виконання ним зобов'язань з порушеними строками втратило інтерес
для Покупця, він має право, попередньо повідомивши І Іосгачальника. достроково розірвати цей
Договір, відмовитися від прийняття виконання і вимагати відшкодування збитків.
4.8. Покупець зобов'язаний своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлені товари:
4.9. Покупець має право Достроково в односторонньому порядку розірвати цей Договір у разі
невиконання, чи не належного виконання зобов’язань або через одноразове грубо порушення
чумов договору Постачальником, повідомивши про цс Постачальника впродовж 2 робочих днів
з дня настання такої події. Грубим порушенням умов договору вважається :
4.9.1- порушення терміну поставки товару.
4.9.2. - порушення умов поставки та збереження товарного вигляду товару.
4.9.3. - поставка товару з порушення терміну придатності.
4.9.4. - здійснення поставки товару не в повному обсязі, асортименті чи кількості, шо не
відповідає пропозиції постачальника та специфікації що є невід'ємною частиною даного
договору.
4Л0. При виявленні порушення умов Договору складається Акт комісії про порушення.
4,11. В разі неналежного оформлення документів (відсутність печатки, підписів тощо) Покупець
повертає рахунок Учаснику без здійснення оплати.
5.Передача і приймання товару
5.1. ГІриймания-нередача Товару по кількості та комплектності проводиться відповідно до
документів, вказаних у п. 4.5. Договору.
5.2. Приймаиня-персдача Товару по якості проводиться відповідно до документів, що
підтверджують його якість (сертифікат, висновок сне. тощо).
5.3. При прийнятті Товару, у разі виникнення претензій у Покупця по кількості, комплектності
та якості Товару, Покупець мас право відмовитися повністю або частково від прийняття Товару,
що не відповідає умовам Договору, про що Покупцем складається відповідний Акт про
невідповідність поставленого Товару умовам Договору.
5.4. Прийнятий Покупцем Товар, одо виявився в подальшому Товаром неналежної якості, про що
Покупцем було складено відповідний Акт про невідповідність поставленого Товару умовам
Договору, повертається Постачальнику для усунення недоліків або для заміни на аналогічний
Товар належної якості.
5.5. У випадках, визначених п. 5.3. та п. 5.4. Договору Постачальник повинен здійснити де
поставку, усунути недоліки або замінити Товар неналежної якості на аналої ічний 1овар належної
якості протягом^Г-Х-Днів з дня отримання письмової претензії від Покупця. Заміна Товару од.
звільняє Постачальника від сплати неустойки, передбаченої п. 7.1. цього Договору.
6. Якість та пакування товару
6.1 .Постачальник повинен передати Покупцю Товар, що відповідає державшім стандартам тт
технічним вимогам України.
6.2,Термін придатності на Товар (медикаменти), що постачається Постачальником, повинен бу ті
не менше 80% від загального терміну придатності.

63.Кожна одиниця І свару повинна бути промаркованою, якщо цього вимагають держави,
стандарти.
6.4. Товар повинен передаватися Покупцю в упаковці, яка відповідає характеру Товару,
забезпечує цілісність Товар)' та збереження його якості під час перевезення.
6.5. Транспорт Постачальника, у випадках, прямо передбачених чинним законодавством України,
повинен відповідати державним санітарним нормам, в тому числі відповідному температурному
режиму.
7.Відповідальність Сторін та Вирішення спорів
7.1. У випадку порушення Сторонами строків, передбачених умовами Договору га інших
істотних умов даного Договору, винна Сторона сплачує неустойку у формі нені в розмірі
подвійної облікової ставки 11БУ за кожний день прострочення.
7.2. Сплата штрафних санкцій не звільняє винну Сторону, яка їх сплатила, від виконання
зобов’язань в натурі за цим Договором.
7.3. Спори, які виникають з цього Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів та
прийняттям відповідних рішень з дотриманням досудового порядку розгляду господарських
спорів.
7.4. При неможливості досягнення згоди між Сторонами у спірних питаннях за Договором, спір
передається на розгляд Господарського суду.
8. Форс - .мажорні обставини
8.1. Ніяка відповідальність не може бути наслідком невиконання або неналежного виконання
будь-якого із положень цього Договору, якщо ас невиконання або неналежне виконання є
наслідком причин, що знаходяться поза контролем виконавчої Сторони, таких як пожежі, аварії,
землетруси, техногенні та/або екологічні катастрофи, епідемії, епізоотії, воєнні дії. введення на
законодавчому рівні надзвичайного або воєнного стану та інші природні (стихійні) лиха та
неприродні (явища) і випадки, що спричинили неможливість виконання будь-якою із Сторін
Договору зобов’язань, взятих на себе за Договором та які виникли після укладення Сторонами
цього Договору, (далі "форс • мажорні обставини").
8.2. При виникненні форс - мажорних обставин, які роблять неможливим повне або часткове
виконання кожною із Сторін зобов'язань за цим Договором, виконання умов цього Договору
відсувається відповідно до часу, протягом якого будуть діяти такі обставини.
8.3. Якщо ці обставини будуть продовжуватися більше 6 місяців, то кожна із Сторін вправі
відмовитися від подальшого виконання обов'язків за цим Договором відносно непосгавленого
товару.
8.4. Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов'язань за цим Договором,
повинна негайно сповістити іншу Сторону про початок і припинення форс мажорних обставин.
8.5. Наявність та сірок дії форс - мажорних обставин підтверджується відповідними
ком петсйти ими держав ними ор і ан а.ми.
9. Строк дії Договору
9,1.1(ей Договір вступає в силу з моменту його підписання Сторонами та діє до 3! грудня 2017
року включно, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами взятих на себе
зобов’язань за Договором.
9.2. Усі додаткові угоди до Договору набувають чинності з моменту їх підписання Сторонами та
діють протягом терміну дії Договору.

ІО.Прикіїшеві положення
10.1. Дія Договору припиняється :
- закінченням терміну його дії:
- повним виконанням Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором:
- достроково за згодою Сторін, яка повинна бути оформлена у письмовій формі:

- достроково, з підстав передбачених умовами Договору та діючим законодавством України.
10.2. Цей Договір може бути змінено та доповнено за згодою Сторін.
10.3. Зміни та доповнення до Договору оформляються в письмовій формі, як Додаткова угода до
Договору, яка повинна бути підписала Сторонами.
10.4. При достроковому розірванні цього Договору, зацікавлена Сторона письмово за 10
календарних днів повідомляє про це іншу Сторону. Десятиденний термін рахується з дня
отримання Стороною повідомлення від іншої Сторони про дострокове розірвання Договору, і
закінчується, а Договір вважається розірваним з одинадцятого дня.
10.5. Жодна із Сторін не мас права передавати права та обов'язки за цим Договором третій особі
без отримання письмової згоди іншої Сторони.
10.6. У випадках, що не передбачені ним Договором. Сторони керуються чинним законодавством
України.
10.7. Цей Договір викладений українською мовою в двох примірниках, які мають однакову
юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.
11.Юридичні адреси та банківські реквізити Сторін

Постачальник
ТОВ «Б-777»
21007, м. Вінниця, вулиця Академіка Янгеля.
буд. 4
Код СДР1ІОУ 35662229
Розрахунковий рахунок 26005500046040
в ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"
МФО 300614
Телефон: контактна особа - Кудрінський
Нав^ШіЙаяааврвич. тол. : 06X 858 50 37

Покупець
КЗ «Белградським районний центр 1ІМСД»
68702, м. Болград. Одеська область.
вул. Інзовеька.164
Код ВДРПОУ: 38184885
Р/р. №35416001085831
1 У ДКСУ в Одеській області
МФО: 828011

Додаток Яа 1
до договору про закупівлю № 6
від « йРГ / и п
2017 р.

СПЕЦИФІКАЦІЯ

№

І Іаймснувашія товару

Кількість

Одиниці
,
виміре
1

1

2

3

4

.

. -..
Суміш суха молочна «Малютка
1» від 0-6 місяців (об’єм пачки
пачка
350 гр.)
.......... 1
Суміш суха молочна «Малиш»
пачка
з гречаним борошном від 4-12
місяців (об’єм пачки 350 гр.)
Суміш молочна «Малиш» з
вівсяним борошном від 4-12
пачка
місяців (об’єм пачки
350 гр.)
Суміш молочна «Малиш» з
рисовим борошном від 4-12
пачка
місяців (об'єм пачки
і 350 гр.)

60

І (іпа за
одиницю
товару, без
ІІДИ
(гри.)

Сума,
без ПДВ

38.71

2322,60

.... ....

38

35.00

1330,00

35

35.00

1225,00

.......................

. -

■

ч

і

•|

35

35.00

TOB «В-777»
21007, м. Вінниця, вулиця Академіка Янгеля,
буд. 4
Код ЄДРПОУ 35662229
Розрахунковий рахунок 26005500046040
в ПЛТ*''КРНДІ ЛГРЖОДЬ КЛИК"

1225.00
і

Всього без ПДВ, гри.:
ПДВ, гри.:
Всього сума з ПДВ, гри.:
Постачальник

(грн.)

6102,60
1220,50
7 323,00

Покупець
IG «Белградський районний центр пмсд»
68702 м. Волірад Одеська область,
пул. Іідавеька.164
Код ЕДР1ЮУ: 38184885
Р/р. №35416001085831
ГУ ДКСУ в Одеській області
МФО: 828011
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