ПРОЕКТ ДОГОВОРУ
ДОГОВІР
купівлі - продажу
(ПРОЕКТ)
м. Київ

______________2018 року

Київський університет імені Бориса Грінченка, (далі - Покупець), в особі проректора з
організаційних питань та адміністративно-господарської роботи Турунцева Олександра Петровича,
який діє на підставі наказу «Про функціональні обов’язки ректора та проректорів університету» від
31.08.2017 р. № 513, з однієї сторони та
___________________________ (найменування Учасника), що надалі іменується «Продавець», в
особі ____________________________________________________
(посада, прізвище, ім’я та по
батькові), що діє на підставі ______________________( найменування документа, номер, дата та
інші необхідні реквізити), з другої сторони, в подальшому разом іменуються як «Сторони», а кожна
окремо – «Сторона», уклали цей Договір про закупівлю, надалі іменується «Договір», про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ЗАКУПІВЛІ
1.1. На умовах даного договору та згідно результатів процедури відкритих торгів Продавець передає у
власність Покупця, а Покупець приймає і оплачує 34110000-1 «Легкові автомобілі» (Легковий
автомобіль Subaru (або «еквівалент»*)), згідно Специфікації (Додаток № 1 до Договору).
1.2. Ціна товару складає _______________ грн. (___________________) з ПДВ.
1.3.Продавець 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, державними органами і державою, а також
не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним в Україні
законодавством.
1.4. Автомобіль повинен відповідати вимогам ДСТУ та мати копію сертифікату (паспорту) якості та
(або) відповідності на Товар, та (або) інший документ що підтверджує якість Товару.
2. ЯКІСТЬ І КОМПЛЕКТНІСТЬ ТОВАРУ
2.1. Продавець підтверджує, що товар, який постачається, не перебував в експлуатації і не порушені
терміни та умови його зберігання.
2.2. Комплектація Товару, що постачається повинна відповідати документу, що підтверджує
сертифікацію.
2.3. У випадку ненадання всіх перелічених у даному розділі документів, а також поставки
некомплектного товару, Товар вважається не поставленим і кінцевий термін розрахунку за даною
партією може переноситися до усунення недоліків, що не припиняє подальшого обов’язку поставки
наступних партій згідно з заявками Покупця.
2.4. При поставці технічні, якісні та кількісні характеристики товару повинні цілком відповідати
заявленим у тендерній документації технічним вимогам, чинним в Україні стандартам та технічній
документації на даний товар.
3. ЦІНА І ЗАГАЛЬНА СУМА ТОВАРУ
3.1. Ціна Товару, визначена у п.1.2. Договору.
3.2. Ціна на Товар встановлюється в національній валюті України.
3.3. Ціна Товару, укомплектованого відповідно до розділу 2 Договору, включає в себе ціну за
одиницю Товару з урахуванням ПДВ, та усі необхідні податки, збори та обов’язкові платежі, що
мають бути сплачені у даному випадку, а також витрати на транспортування предмету закупівлі до
місця поставки, визначеного замовником, сплату мита, податків та інших зборів і обов’язкових
платежів, що сплачуються або мають бути сплачені згідно з чинним законодавством України у
зв’язку з ввезенням на митну територію України та розмитненням, враховуючи вимоги розділу 4
Договору.

4. УМОВИ ПЕРЕДАЧІ ТОВАРУ
4.1. Продавець зобов'язаний доставити і передати Покупцю Товар за адресою: 04053, м. Київ,
вул. Бульварно -Кудрявська, 18/2. Строк доставки Товару: до 20.12.2018 року. Строки поставки
додатково узгоджуються сторонами у письмових заявках, які направляються Покупцем
Постачальнику поштою, електронною поштою або факсимільним зв’язком.
4.2. Приймання Товару розпочинається після отримання Товару повної комплектності, у т.ч. всієї
передбаченої договором документації.
4.3. При доставці Товару, Покупець здійснює приймання протягом 3 (трьох) робочих днів з
моменту виконання вимог п. 4.1 даного Договору. У випадку відсутності претензій щодо якості та
комплектності Товару, Сторони підписують Акт прийому-передачі, який є підставою для
проведення розрахунку. З моменту підписання Акту приймання-передачі Товару даний Товар
вважається поставленим без зауважень і претензій Покупця щодо якості і комплектації.
Постачальник обов’язково надає Покупцю екземпляр рахунку та видаткової накладної.
4.4. Продавець зобов’язаний повідомити Покупця про дату доставки Товару не пізніше, ніж за 5
(п’ять) робочих днів до моменту доставки.
4.5. Продавець зобов’язаний забезпечити присутність уповноваженого представника при прийманні
поставленого Товару для належного оформлення Акту приймання-передачі Товару. Повноваження
представника повинні бути підтверджені належним чином оформленим документом. У випадку
відсутності уповноваженого представника Продавець при прийманні товару, акт прийманняпередачі, оформлений в односторонньому порядку вважається оформленим належним чином.
4.6. Продавець видає Покупцю повний комплект документів, необхідних для подальшої реєстрації
транспортного засобу.
5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
5.1. Днем оплати Товару є день перерахування коштів Покупцем на розрахунковий рахунок
Продавця.
5.2. Розрахунки за Товар провадяться в гривнях шляхом перерахування коштів на розрахунковий
рахунок Продавця.
5.3. Оплата за предмет закупівлі здійснюється шляхом перерахування грошових коштів з поточного
рахунку Покупця протягом 5 (п’яти) банківських днів з дати фактичної поставки Покупцю товару
належної якості, кількості, найменування, на підставі документів, що підтверджують факт поставки
(видаткові накладні), акт прийому - передачі товару.
6. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
6.1. Продавець зобов’язаний проводити поставку Товару у відповідності до вимог та умов дійсного
Договору.
6.2. Продавець зобов’язаний своєчасно повідомити покупця про поставку товару, а також
забезпечити будь-яке інше повідомлення, необхідне для того, щоб надати можливість Покупцю
прийняти міри, що вимагаються для прийомки Товару.
6.3. Продавець зобов’язаний своєчасно оплатити та прийняти Товар, що відповідає вимогам, якості
та умовам даного Договору.
6.4. Продавець забезпечує схоронність Товару на власній території під час його приймання (в період
з моменту доставки Товару на адресу Покупця і до моменту підписання акту приймання-передачі
товару).
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ЯКІСТЬ ТОВАРУ ТА ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
7.1. Товар, що поставляється повинен бути сертифікований в Україні, повинен відповідати діючим в
Україні вимогам та технічним умовам, що зареєстровані у Держстандарті України.
7.2. Якість Товару повинна підтверджуватися комплектом документів, передбачених технічними
умовами, що повинні бути надані в розпорядження Покупцю разом з товаром, а також повинен бути
наданий документ, що підтверджує сертифікацію в Україні поставленого Товару.
7.3. Усі претензії щодо комплектності Товару адресуються Покупцем Продавцю до підписання
Акта прийому-передачі по якості та комплектності. При цьому строк підписання Акта прийомупередачі продовжується до розгляду та задоволення претензій.
7.4. Продавець гарантує якість та надійність товару, що постачається, впродовж терміну, який не
може бути меншим, ніж встановлено виробником товару в технічній документації на товар.
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7.5. За прострочення строку доставки Товару (п.п. 4.1. цього Договору) з вини Продавця, Продавець
на вимогу Покупця сплачує Покупцю неустойку в розмірі 0,1 % від вартості товару, з якого
допущено прострочення виконання за кожний день прострочення.
7.6. За прострочення строку усунення недоліків, виявлених в гарантійний період (п.п. 7.4., 7.5. цього
Договору) з вини Продавця, Продавець на вимогу Покупця сплачує Покупцю неустойку в розмірі
0,01 % від вартості товару, з якого допущено прострочення виконання щодо усунення недоліків в
гарантійний період за кожний день прострочення.
7.7. Сплата штрафних санкцій не звільняє від виконання зобов’язань за даним Договором.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1. При настанні обставин нездоланної сили, тобто неможливості повного чи часткового
виконання кожної зі сторін зобов'язань за цим Договором, у тому числі: пожеж, стихійних лих,
воєнних операцій будь-якого характеру, блокади, актів органів влади й інших органів (введення
мораторію, рішень, розпоряджень, постанов та ін.), що робить неможливим виконання зобов’язань
по договору та не залежать від сторін, термін виконання зобов'язань відсувається відповідно до
часу, протягом якого будуть діяти такі обставини. Якщо обставини будуть продовжуватися більш
3 місяців, то кожна зі сторін буде в праві відмовитися виконувати свої договірні зобов'язання і, у
даному випадку, жодна зі сторін не буде мати права вимагати від іншої сторони відшкодування
збитків. Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов'язань за договором, повинна
негайно сповістити іншу сторону про настання і припинення обставин, що перешкоджають
сторонам у виконанні Договору.
8.2. Належним доказом наявності зазначених вище обставин будуть служити свідчення ТорговоПромислової Палати або письмове повідомлення однієї зі сторін з наданням копії відповідного
нормативного акту, що робить неможливим виконання зобов’язань по договору.
9. РОЗВ'ЯЗАННЯ СПОРІВ
9.1. У випадку недосягнення сторонами домовленості по спірних питаннях, вирішення спорів
відбувається відповідно до чинного законодавства України.
10. ІНШІ УМОВИ
10.1. Будь-які зміни та доповнення до даного Договору набирають чинність і стають його
невід'ємною частиною при їхньому письмовому оформленні з підписанням повноважними
представниками обох сторін, окрім виключень, що зазначені в п. п. 1.2 даного Договору.
10.2. Цей Договір складено українською мовою та підписано у двох екземплярах, що мають
однакову юридичну силу. Жодна зі сторін не має права передавати свої права та обов'язки за даним
Договором третім особам без письмового дозволу протилежної сторони.
10.3. Цей Договір вступає в силу з моменту підписання і діє до 31.12.2018 р. У частині виконання
зобов’язань щодо сплати штрафних санкцій, передбачених даним Договором та виконання
гарантійних зобов’язань, даний Договір вважається діючим до повного виконання таких
зобов’язань.
10.4 У випадку відмови Продавця від виконання договору або порушення його умов, зокрема п. 4. 1
Договору в частині строку доставки товару, Покупець має право ініціювати розірвання цього
Договору, направивши постачальнику відповідне письмове повідомлення.
10.5. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до
виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:
1) 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;
2) узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і
послуг);
3) зміни ціни у зв'язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок;
4) 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;
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10.6. Інші (такі, що не є істотними) умови договору про закупівлю можуть бути змінені, доповнені
або виключені за взаємною письмовою згодою Сторін в порядку, передбаченому чинним
законодавством України.
11. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ.
11.1. Невід’ємною частиною цього Договору є Специфікація.
11. Місцезнаходження і реквізити сторін.
ПОКУПЕЦЬ:
Київський університет
імені Бориса Грінченка
Місцезнаходження: 04053, м. Київ,
вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2
Код ЄДРПОУ 02136554
р/р __________________________
в ГУ ДКСУ у м. Києві, Код банку 820019
ІПН 021365526534
Свідоцтво платника ПДВ № 100270398
E-mail: xtender@kubg.edu.ua
Тел./факс: (044) 272-14-11, 272-14-90

ПРОДАВЕЦЬ:
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
Код ЄДРПОУ ________________________
р/р __________________________________
_____________________________________
Код банку ________, ІПН ______________
Свідоцтво платника ПДВ № ____________
E-mail: _______________________________
Тел.: (____) ___________________________

Проректор
з організаційних питань та АГР

______________________

____________________ О.П. Турунцев
м.п.

__________________ ___________________
м.п.
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Додаток №1
до Договору №_____
від___________2018 р.
Специфікація

№
з/п

Найменування товару

Од.
виміру

шт.

1

Кількість

Ціна за
одиницю,

Ціна за
одиницю,

грн., без
ПДВ

грн., з ПДВ

Загальна
вартість,
грн.,
з ПДВ

1

Загальна вартість, з ПДВ:

ПОКУПЕЦЬ:
Київський університет
імені Бориса Грінченка
Місцезнаходження: 04053, м. Київ,
вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2
Код ЄДРПОУ 02136554
р/р __________________________
в ГУ ДКСУ у м. Києві, Код банку 820019
ІПН 021365526534
Свідоцтво платника ПДВ № 100270398
E-mail: xtender@kubg.edu.ua
Тел./факс: (044) 272-14-11, 272-14-90

ПРОДАВЕЦЬ:
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
Код ЄДРПОУ ________________________
р/р __________________________________
_____________________________________
Код банку ________, ІПН ______________
Свідоцтво платника ПДВ № ____________
E-mail: _______________________________
Тел.: (____) ___________________________

Проректор
з організаційних питань та АГР

______________________

____________________ О.П. Турунцев
м.п.

__________________ ___________________
м.п.
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