ДОДАТОК 2
До тендерної документації

ПРОЕКТ ДОГОВОРУ
на закупівлю товару
м. Харків

_________ 20__ р.

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я «ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ
ДОПОМОГИ
ТА
МЕДИЦИНИ
КАТАСТРОФ»,
в
особі
___________________________________________________________________________________,
(посада, ПІБ)
що діє на підставі _______________________________________________________________,
назване
в
подальшому
"Замовник",
з
однієї
сторони,
і
____________________________________________________________________________________,
(повна назва організації)
в особі ___________________________________________________________________________,
(посада, ПІБ)
що діє на підставі _____________________________________________________________,
іменоване в подальшому "Учасник", з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цей Договір (далі
– Договір), відповідно до норм Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з
урахуванням Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон):
І.Предмет договору
1.1. Учасник зобов'язується до 31 грудня 2017 року поставляти Замовникові, а Замовник прийняти і оплатити наступні товари 19.20.3 Газ нафтовий та інші газоподібні вуглеводні, крім
природного газу (09122000-0 Пропан і бутан (Газ пропан-бутан)) (надалі – товар).
1.2. Найменування товару: 19.20.3 Газ нафтовий та інші газоподібні вуглеводні, крім
природного газу (09122000-0 Пропан і бутан (Газ пропан-бутан)) – 120 000 л., а саме:
№
з/
п
1

Назва
товару
згідно
тендерної
документації
2
Газ пропанбутан

Назва товару
згідно
документів
виробника

Назва та
країна
виробника

Одиниця
виміру

Запропоно
вана
кількість

Ціна за
одиницю,
грн. без
ПДВ

ПДВ
за од.,
грн.

Загальна
вартість
грн. з ПДВ,

3

4

5

6

7

8

9

л

120 000

Всього
в т.ч. ПДВ

1.3. Обсяги закупівлі товарів можуть бути зменшені залежно від реального фінансування
видатків.
ІІ. Якість товарів
2.1. Учасник повинен поставити Замовнику товар, якість якого повинна відповідати нормативнотехнічній документації (стандартам, ТУ), затвердженим у відповідному порядку та технічним
вимогам тендерної документації.
2.2. Кожна партія товару має супроводжуватись документами, що підтверджують їх якість: копії
документів, що підтверджують відповідність товару ДСТУ, мають бути завірені належним чином
Учасником та інші документи, передбачені чинним законодавством України, завірені мокрою
печаткою Учасника.
2.3. Якість товару, що постачається, повинна відповідати нормативно-технічній документації
(стандартам, ТУ), затвердженим у відповідному порядку.
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2.4. Прийняття-здача товару за кількістю та якістю проводиться відповідно до вимог нормативних
актів, що регулюють дане питання.
2.5. Приймання товару по якості проводиться уповноваженою особою Замовника за умови
обов’язкової присутності уповноваженого представника Учасника.
2.6. У разі виявлення представником Замовника, що здійснює приймання товару, недостачі, або
порушення якості товару, при його прийомі, представник Учасника приймає заходи по усуненню
виявлених недоліків.
2.7. Передача товару вважається здійсненною після підпису уповноваженої особи Замовника на
накладній даної партії товару. Ризик випадкової гибелі переходить до Замовника в момент здачі
товару.
2.8. Відповідність якості товару підтверджується способом та в порядку, встановленим
законодавством.
2.9. Перевірка додержання Учасником умов договору щодо кількості, асортименту, якості товару
та інших умов здійснюється у випадках та в порядку, встановлених актами цивільного
законодавства.
2.10. Учасник зобов’язаний мати матеріально-технічне забезпечення, необхідне для виконання
даного договору (складські приміщення та обладнання з відповідними умовами зберігання
товару; транспорт, для належного транспортування товару).
2.11. Даним Договором Учасник гарантує, що товар належить йому на праві власності, не є
предметом застави, не перебуває під арештом, вільне від прав третіх осіб.
ІІІ. Ціна договору
3.1.Ціна
цього
Договору
становить
____________
гривень
__
коп.
(_______________________________ гривень, ___ коп.), в т.ч. ПДВ – __________ грн. __ коп.
3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.
3.3. Ціна на Товар встановлюється у національній валюті України.
3.4. Ціна за одиницю товару вказується з урахуванням податків і зборів, що сплачені або мають
бути сплачені, витрат на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, сплату
митних тарифів, усіх інших витрат, та відповідно до цін, діючих на ринку на дані товари, з
урахуванням норм діючого законодавства.
ІV. Порядок здійснення оплати
4.1. Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником за фактично поставлений товар на
підставі видаткової накладної, на умовах відстрочки платежу до 20 банківських днів, з
урахуванням вимог ч.1 ст. 49 Бюджетного кодексу України. У разі затримки бюджетного
фінансування розрахунок за поставлений товар здійснюється на протязі 10 банківських днів з
дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій
реєстраційний рахунок.
4.2. Оплата за товар здійснюється Замовником залежно від реального фінансування видатків,
згідно затверджених кошторисних призначень.
V.Поставка товарів
5.1. Учасник здійснює поставку якісного товару Замовнику в асортименті, кількості та за цінами,
визначеними цим Договором до 31 грудня 2017 року.
5.2. Місце поставки товару:
61058, Україна, Харківська область, м. Харків, проспект
Незалежності, 13.
Учасник забезпечує діючі автогазозаправні станції (АГЗС) в м. Харків та в Харківському районі
Харківської області.
5.3. Датою поставки товару є дата підписання Замовником видаткової накладної.
5.4. До моменту фактичної виборки Товару з АГЗС за талонами Товар знаходиться на зберіганні в
Учасника до повного погашення талону. Зобов'язання Учасника щодо повернення товару
вважаються виконаними у повному обсязі з моменту отоварення талонів на АГЗС Учасника (тобто
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кількість палива і його марка, вказані в талоні, видана Замовнику). Строк дії талону – 3 місяці з
моменту його отримання Замовником. У разі закінчення строку дії талону проводиться заміна
талону.
5.5. У разі неможливості виконати взяті на себе обов’язки по строкам, якості та кількості товару,
який постачається, Учасник повинен повідомити Замовника у строк, не пізніше ніж за 48 годин.
5.6. Учасник зобов’язується забезпечити заправку автотранспорту Замовника через мережу АГЗС
в м. Харків та Харківському районі Харківської області. АГЗС повинні працювати в цілодобовому
режимі.
5.7. Наявність високоякісних газо-роздавальних колонок, що забезпечують точну видачу газу.
5.8. Учасник зобов’язується забезпечити заправку автотранспорту Замовника через мережу АГЗС
по всій території України, у разі такої потреби Замовника за згодою сторін.
5.9. Учасник зобов'язується надати підтверджуючі документи щодо права користування
запропонованою АГЗС та договори партнерських відносин. Перелік АГЗС визначений у Додатку
№1 до договору.
5.10. Отримання товару здійснюється уповноваженим на те представником Замовника по талонам,
що оформлені за затвердженим зразком Учасника. На кожну партію товару видаються талони, по
яким буде безпосередньо здійснюватися заправка автомобіля. Номінал талонів може бути
скоригований в залежності від наявних потреб Замовника. По талонам безпосередньо буде
здійснюватись заправка автомобіля.
5.11. Кількість отриманого товару по накладній забезпечується видачею необхідної кількості
талонів. Зберігання отриманого по накладній товару здійснюється у мережі АГЗС Учасника на
його відповідальному збереженні.
VI.

Права та обов'язки сторін

6.1. Замовник зобов'язаний:
6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлений якісний товар;
6.1.2. Приймати поставлений товар відповідно до розділу ІІ Договору;
6.1.3. Використовувати отриманий товар безпосередньо за цільовим призначенням;
6.1.4. Повідомити Учасника про порушення умов Договору щодо кількості, асортименту, якості
товару у строк не більше 24 години з моменту встановлення порушення умов договору;
6.1.5. Призначити свого представника, уповноваженого по відповідній довіреності на право
приймання товару від Учасника і підписання видатково-прибуткових документів.
6.1.6. У разі втрати талонів негайно повідомити Учасника, з обов’язковим зазначенням їх номерів.
6.2. Замовник має право:
6.2.1. Достроково в односторонньому порядку розірвати цей Договір у разі невиконання
зобов'язань Учасником, повідомивши про це його письмово за 20 днів до запланованої дати
розірвання Договору, з чітким обґунтуванням підстав розірвання.
6.2.2. Контролювати поставку товару у строки, встановлені цим Договором;
6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі товарів та загальну вартість цього Договору залежно від
реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього
Договору;
6.2.4. Повернути Учаснику документи на оплату у разі їх неналежного оформлення, зазначених у
пункті 4.1. розділу IV Договору (відсутність печатки, підписів,тощо) для проведення належного
оформлення;
6.2.5. Відмовитися від прийняття товару у разі, якщо під час поставки Учасник не надає
супроводжуючих документів, передбачених п.2.2. договору, і якщо виявить порушення Учасником
умов Договору щодо кількості, асортименту, якості товару.
6.3. Учасник зобов'язаний:
6.3.1. Забезпечити поставку товару у строки, встановлені цим Договором;
6.3.2. Забезпечити поставку товару, якість якого відповідає умовам, установленим розділом ІІ
Договору;
6.3.3. Здійснювати передачу товару згідно потреби Замовника на умовах цього Договору, та у
випадку збільшення ціни на товар така ціна не повинна перевищувати середньоринкові ціни на
аналогічний товар;
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6.3.4. Проводити заправку автотранспорту Замовника по талонам, термін яких не закінчився;
6.3.5. Забезпечити Замовника необхідними талонами, захищеними від підроблення.
6.4. Учасник має право:
6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлений товар, за умови
поставки якісного товару в повному обсязі;
6.4.2. На дострокову поставку товару за письмовим погодженням Замовника;
6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником достроково в односторонньому порядку
розірвати цей Договір, повідомивши про це письмово Замовника за 20 днів до запланованої
дати його розірвання, з чітким обґрунтуванням підстав розірвання Договору.
6.4.4. Викликати уповноважену особу (експерта) для складання акту щодо встановлення факту
порушення кількості, якості, зазначеному в п. 6.1.4.
VII.

Відповідальність сторін

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони
несуть відповідальність, передбачену чинним Законодавством та цим Договором.
7.2. У разі затримки поставки товару, заявленого Замовником, Учасник сплачує пеню у розмірі
0,1% вартості товару, з яких допущено прострочення виконання за кожен день прострочення, а за
прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної
вартості (згідно статті 231 ГКУ).
7.3. У разі несвоєчасної оплати товару, що проведена з вини Замовника, Замовник сплачує
Учаснику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день затримки.
7.4. Види порушень та санкції за них, установлені Договором:
За порушення умов зобов’язання щодо якості товарів стягується штраф у розмірі двадцяти
відсотків від вартості поставленого неякісного товару.
7.5. Оплата пені не звільняє сторону від виконання прийнятих на себе зобов’язань по договору
поставки.
7.6. У разі неможливості виконати взяті на себе обов’язки по строкам, якості та кількості товару,
який постачається, Учасник зобов’язаний повідомити Замовника у строк не пізніше ніж 48 годин.
VIII. 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 5 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 Торгово-промисловою палатою України.
8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 180 днів, кожна
із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.
IX.

Вирішення спорів

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх
шляхом взаємних переговорів та консультацій.
9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.
9.3. Претензії відносно кількості та якості пред’являються Замовником протягом 24 годин з
моменту його приймання.
9.4. У претензії відбивається зміст і підстава її пред'явлення, кількість і вид товару відносно якого
вона пред'являється.

4

9.5. Усунення недоліків проводиться Учасником протягом 10 календарних днів з дати отримання
Учасником претензії Замовника. В окремих випадках можливо за погодженням Сторін збільшення
термінів, але не більше 30 календарних днів з дати отримання Учасником претензії Замовника.

X.

Строк дії договору

10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами і діє до 31 грудня 2017
року, але в будь-якому випадку до повного виконання сторонами своїх зобов’язань по договору.
10.2. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову юридичну
силу.
10.3. Дія договору про закупівлю може продовжуватися на строк, достатній для проведення
процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми,
визначеної в договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в
установленому порядку.
XI.

Внесення змін до Договору. Інші умови

11.1. Замовник не є платником податку на додану вартість, неприбуткова бюджетна організація.
11.2. Учасник є __________________________________________________________________.
11.3. Усі зміни та доповнення до Договору, а також його дострокове розірвання за згодою Сторін є
чинними лише у тому випадку, якщо оформлені письмово у вигляді додаткових угод, які
підписуються обома Сторонами. Усі додаткові угоди є невід'ємними частинами Договору.
11.4. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством.
11.5. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до
виконання зобов'язань сторонами у повному обсязі, крім випадків:
11.5.1 зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;
11.5.2 зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків у разі коливання ціни такого
товару на ринку, за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в
договорі;
11.5.3 покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до
збільшення суми, визначеної в договорі;
11.5.4 продовження строку дії договору та виконання зобов’язань щодо передання товару,
виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних
обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки
фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми,
визначеної в договорі;
11.5.5 узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і
послуг);
11.5.6 зміни ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок;
11.5.7 зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу
споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts,
регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю, у разі
встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;
11.5.8 зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини п’ятої статті 36 Закону.
11.5.6. зміни ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок;
11.5.7. зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу
споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts,
регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю, у разі
встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;
11.5.8. зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини п’ятої статті 36 Закону.
11.6. Внесення змін до договору про закупівлю повинно бути обґрунтованим та документально
підтвердженим в кожному окремому випадку.
11.7. Внесення змін до Договору в односторонньому порядку не допускаються. Внесення змін до
Договору допускається тільки за згодою Сторін, якщо інше не встановлено законом.
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11.8. Сторона Договору, яка вважає за необхідне змінити умови Договору повинна надіслати
відповідну пропозицію другій стороні за цим Договором.
11.9. Сторона Договору, яка одержала пропозицію про зміну Договору, у двадцятиденний строк
після одержання пропозиції повідомляє другу Сторону про результати її розгляду.
11.10. Зміни до Договору оформлюються в письмовій формі як додаткові угоди, додатки,
підписуються уповноваженими представниками обох Сторін та скріпляються печатками Сторін.
До додаткової угоди до Договору прирівнюються обмін Сторонами листами, телеграмами,
факсимільними повідомленнями, телексами з подальшим письмовим підтвердженням, завіреним
підписом та печаткою Сторони, яка їх надіслала.
11.11. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами
відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій
угоді або у чинному законодавстві України.
11.12. У всьому, що не передбачено цим Договором, сторони керуються чинним законодавством
України.
11.13. Якщо протягом строку дії цього Договору Сторони змінять свою назву, місцезнаходження,
розрахункові реквізити або будуть реорганізовані, вони повідомляють про це в письмовій формі
одна одну протягом 5-ти (п’яти) робочих днів з моменту настання цих змін.
ХІІ. Додатки до Договору:
Невід’ємною частиною цього Договору є:
Додаток №1 - Мережа АГЗС в м. Харків та в Харківському районі Харківської області.
XIIІ. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін
Замовник

Учасник
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Додаток 1
до Договору № ________ від «__» _______ 20__р.

Мережа АГЗС в м. Харків та в Харківському районі Харківської області .

РОЗТАШУВАННЯ АГЗС

Назва АГЗС

№
з/п

Замовник

Газ
пропанбутан

Учасник
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