
Додаток №2 

Проект договору 

 

с.Кам’янка                                                                                    «____»__________2021 р.                                                                                                  

   

                                         

Опорний заклад Кам’янський ліцей Березнівської районної ради Рівненської 

області Рівненського району  , в особі Калюти М.М., що діє на підставі Статуту , далі 

«Покупець», з однієї сторони, і __________________________________________________, 

в особі ________________________, що діє на підставі _______________, далі 

«Продавець», з іншої сторони, разом «Сторони», уклали цей договір про таке (далі 

Договір):  

 
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. Постачальник зобов'язується у 2021 році поставити Замовникові товар, зазначений в 

специфікації, що є додатком до цього Договору і є його невід'ємною частиною, а 

Замовник - прийняти і оплатити такий товар. 

1.2. Найменування : Дидактичні матеріали для початкових класів НУШ за  кодом ДК 

021:2015: 39160000-1  Шкільні меблі (далі – Товар) 

1.3.Найменування товару, об’єм товару, ціна за одиницю виміру вказуються у Специфікації на 

закупівлю товару (додаток №1 Договору) яка є невід’ємною частиною договору.  

1.4. Постачальник гарантує, що на момент укладання Договору товар не проданий, не заставлений, 

в спорі не перебуває. 

2.ЦІНА ДОГОВОРУ  

2.1.Ціна цього Договору становить 

____________________________________________________________________________________                                                      

(вказати цифрами та словами) 

в тому числі ПДВ/ без ПДВ ______________________________________________________. 

2.2. Істотною умовою договору є можливість зменшення обсягів закупівлі товару залежно 

від реального фінансування видатків та фактичної потреби Покупця. 

2.3. Зміна загальної  ціни Договору в сторону збільшення не допускається. 
3.УМОВИ РОЗРАХУНКІВ 

3.2. Розрахунки проводяться наступним чином:  

3.2.1. Розрахунки за поставлений Товар проводяться Покупцем на підставі п.1 статті  49              

Бюджетного кодексу України протягом 20 календарних днів після поставки Товару за 

адресою Покупця і згідно наданих Продавцем відповідних накладних документів за 

наявності бюджетного фінансування. Авансові платежі замовником не передбачені. 

3.2.2.У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений Товар 

здійснюється на протязі 7 (семи) банківських днів з дати отримання Покупцем бюджетних 

коштів на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок. Протягом всього періоду 

затримки бюджетного фінансування до Покупця не можуть застосовуватись штрафні 

санкції за порушення строків оплати за поставлений Товар. 

3.2.3. У Покупця бюджетні зобов’язання за цим Договором виникають у разі наявності та 

в межах відповідних бюджетних асигнувань.  

3.2.4. Розрахунки здійснюються в національній валюті України у безготівковій формі 

шляхом перерахування належних до сплати сум коштів на поточний рахунок Продавця у 

межах отриманого бюджетного фінансування. 
4.ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН 

4.1 Продавець зобов’язаний: 

4.1.1.після підписання Договору в строк до 30.09.2021 року, передати Покупцю названий у 

п.1.2.,п.1.3. Договору товар, з відповідними сертифікатами якості відповідно до 

специфікації до Договору 

4.1.2. Умови поставки: за рахунок та транспортом Продавця  



4.1.3. Місце поставки: 34630, Рівненська область, Березнівський р-

н.,с.Кам’янка,вул.Ю.Ковтуна,1 

4.2. Замовник зобов’язаний прийняти товари від Продавця і здійснити за нього оплату в 

строки й порядку, передбачені цим Договором. 
4.3.Найменування товару що вказується в рахунку-фактурі та накладній Постачальника має бути 

відповідним до  Додатку №1 до Договору (Специфікація) -  одиниці виміру, кількість та ціна 

Товару. 

5.ЗДАЧА-ПРИЙМАННЯ ТОВАРУ 

5.1.Здача-приймання товару провадиться уповноваженими представниками Покупця і 

Продавця. 

5.2.Датою передачі вважається дата одержання товару на складі зазначеного Покупцем 
5.3.Право власності на товар переходить до Покупця з моменту приймання товару й оформлення 

документів. Передача Товару здійснюється за товарними накладними (надалi «накладна»), що є 

підставою для оплати Замовником. 

5.4.Товар повинен бути упакований належним чином, що забезпечує його збереження при 

перевезенні та зберіганні. Упаковка повинна бути безпечною при експлуатації, 

перевезенні та вантажно-розвантажувальних роботах.  

5.5. При виявлення невідповідності якості продукції або нестачі її кількості, замовник 

зобов’язаний призупинити прийом товарів та негайно повідомити Постачальника. 

У випадку повторного підтвердження недостачі або постачання неякісного товару 

Покупець має право в односторонньому порядку розглянути питання розірвання даного 

Договору відповідно до чинного законодавства України. 
6.ЯКІСТЬ, КОМПЛЕКТНІСТЬ ТА ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН 

6.1. Постачальник повинен поставити Замовнику товар новий,що не був у використанні, 

технічні, якісні та кількісні характеристики якого відповідають технічним вимогам 

Замовника. 

6.2. 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 та документи, що засвідчують якість 

товару (гігієнічний висновок, сертифікат якості, сертифікат відповідності, технічний 

паспорт, тощо), якість товару яких повинна відповідати нормативним документам і 

стандартам, діючим в Україні на даний вид товару.   

6.3. Гарантійний термін експлуатації  Товару – 12 місяців з дня продажу. Якщо протягом 

гарантійного терміну товар виявиться неякісним або таким, що не відповідає умовам 

цього Договору, Постачальник зобов’язаний замінити цей товар на місці розташування 

товару. Всі витрати, пов’язані із заміною товару неналежної якості (транспортні витрати, тощо) 

несе Постачальник. 

6.4.Прийом товару по якості здійснюється відповідно до вимог Покупця. Якщо в разі 

приймання товару за якістю Покупець виявить товар, що не відповідає вимогам, то він 

має право отримати від Продавця взамін таку ж кількість товарів належної 

якості.Продавець зобов’язаний за свій рахунок замінити цей Товар на якісний в строк до 7 

(семи) робочих днів з дня виявлення неякісного Товару, або повернути його вартість. У 

випадку повторного підтвердження недостачі або постачання неякісного товару Покупець 

має право в односторонньому порядку розглянути питання розірвання даного Договору 

відповідно до чинного законодавства України. 

6.5.Сторони погоджуються, що недоліком товару є будь-яка невідповідність продукції 

вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів, умовам договору або 

вимогам, що пред’являються до Товару, а також інформації про Товар, наданої 

Постачальником. 

6.6.Збитки, завдані Покупцю через неналежну якість товару, відшкодовуються Продавцем 

у безумовному порядку. 
7.ГАРАНТІЇ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

7.1.В разі не виконання чи неналежного виконання даного Договору сторони несуть 



відповідальність передбачену чинним законодавством. 

7.2.У разі невиконання суб’єктами господарювання договірних зобов’язань 

застосовуються штрафні санкції відповідно до чинного законодавства України.  

7.3.За порушення Продавцем умов зобов’язання щодо якості (комплектності) Товару 

Покупець стягує штраф у розмірі двадцяти відсотків вартості неякісних (некомплектних) 

Товарів. 

7.4. Продавець несе відповідальність за наявність ліцензій та/або дозволів, необхідних для 

поставки товару, визначених нормативними документами. 
8.ФОРС-МАЖОР 

8.1.Сторони прийшли до згоди, що у випадку виникнення форс-мажорних обставин, які 

роблять неможливим виконання Сторонами своїх обов’язків. Сторони звільняються від 

виконання своїх обов’язків на час дії вказаних обставин. У випадку, якщо дія вказаних 

обставин продовжується більше ніж 30 днів, кожна із сторін має право на розірвання 

Договору і не несе за це відповідальності при умові, що вона сповістила про це іншу 

Сторону не пізніше ніж за 7 днів до розірвання. 
9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

9.1 Усі спори що виникають з цього Договору, або пов’язані із ним, вирішуються шляхом 

переговорів між Сторонами. 

9.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в 

судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно 

до чинного в Україні законодавства. 
10. ДІЯ ДОГОВОРУ 

10.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання 

Сторонами та скріплення печатками Сторін та діє до “31” грудня 2020 року, а в частині 

оплати та поставки товару – до повного його виконання. 

10.2.Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його 

порушення, яке мало місце під час дії цього Договору. 

10.3.Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні 

законодавством, зміни в цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, 

яка оформлюється додатковою умовою до цього Договору. 

10.4.Зміни до договору можуть вноситись відповідно до положень Цивільного, 

Господарського кодексів України, істотні умови договору про закупівлю можуть 

змінюватись після його підписання лише у випадках передбачених пункту 5 ст. 41 Закону 

України «Про публічні закупівлі».  

10.5.У разі порушення Продавцем зобов’язань передбачених даним Договором Замовник 

має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку письмово повідомивши про 

це Продавця. Продавець після отримання повідомлення про розірвання договору, у 

двадцятиденний строк після одержання такого повідомлення повідомляє другу сторону 

про результати його розгляду. У разі порушення термінів інформування Договір 

вважається розірваним у односторонньому порядку. 

10.6.Договір також може бути розірваний за домовленістю Сторін, яка оформлюється 

додатковою умовою до цього Договору. 

10.7.Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами 

відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій 

додатковій угоді, цьому Договорі або чинному в Україні законодавстві. 
11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

11.1.Усі правовідносини, що виникають з цього Договору, або пов’язані із ним, в тому 

числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням дії цього 

Договору, тлумаченням його умов, визначення наслідків недійсності та порушення 

Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні 

законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту 

на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості. 



11.2.З метою виконання умов Закону України «Про захист персональних даних»  Сторони 

добровільно надають свою безумовну згоду на обробку будь-яких персональних даних 

Сторін, які стали відомі в результаті правових відносин.  

11.3.Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною та 

мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані 

Сторонами та скріплені їх печатками. 

11.4.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. 

11.5.Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології 

українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, 

- по одному для кожної із Сторін. 
                                                    12.ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ 

12.1. Невід’ємними частинами Договору є: 

- Специфікація (Додаток 1 до Договору)  

 
13.МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

ПОКУПЕЦЬ                                                                                            ПРОДАВЕЦЬ  
Опорний заклад Кам’янський ліцей                                            _______________________________ 

Березнівської районної ради                                                         _______________________________ 

Рівненська обл.,Березнівський р-н.,                                            _______________________________ 

с.Кам’янка вул..Ю.Ковтуна,1                                                        _______________________________ 

UA ____________________________                                             _______________________________ 

UA ____________________________                                           ________________________________                                                                                                                                                                            

 код ЄДРПОУ 22569309                                                                ________________________________ 

ДКСУ м.Київ,МФО 820172                                                                                 телефон  

________________________            

Е-mail:kamyanka_2009@ukr.net Е-mail: __________________ 

 

Директор__________ ___________                        _________________________   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Додаток №1 до договору 

№____ від________ 2021 

СПЕЦИФІКАЦІЯ ДО ДОГОВОРУ 

на поставку   Дидактичні матеріали для початкових класів НУШ   

код ДК 021:2015 - 39160000-1 шкільні меблі 
Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі : 39162110-9 - Навчальне приладдя 

№ 
Найменування 

товару 
Од. 

виміру 
Кіль-

кість 
Ціна без 

ПДВ,грн. 
Ціна з 

ПДВ,грн. 

1      

2      

3      
…      

Разом:  

ПДВ (20%):  

Всього:  

 

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН 

ПОКУПЕЦЬ                                                                                            ПРОДАВЕЦЬ  
 

ПОКУПЕЦЬ                                                                                            ПРОДАВЕЦЬ  
Опорний заклад Кам’янський ліцей                                            _______________________________ 

Березнівської районної ради                                                         _______________________________ 

Рівненська обл.,Березнівський р-н.,                                            _______________________________ 

с.Кам’янка вул..Ю.Ковтуна,1                                                        _______________________________ 

UA ____________________________                                             _______________________________ 

UA ____________________________                                           ________________________________                                                                                                                                                                            

код ЄДРПОУ 22569309                                                                 ________________________________ 

ДКСУ м.Київ,МФО 820172                                                           телефон  ________________________            

Е-mail:kamyanka_2009@ukr.net Е-mail: __________________ 

 

Директор__________ ___________                        _________________________   

 

 



 


