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ДОГОВІР
про закупівлю товарів за державні кошти

(місце адення договору)
/■9 /? ^Г  20 / /  року

( дата)
/ -  / і* '

в особі
(найменування Замовника)

/ ^ кк^ / 'С А ?
(посада, прізвшце, ім'я та по батькові)

що діє на підставі ___________________ _ _ _ ______
(найменування документа^ номер, дата та інші необхідні реквізити)

(далі - Замовник), з однієї сторони, і ФОП Рошко Андрій Іванович, в особі Рошко Андрія Івановича 
що діє на підставі__виписки з ЄДР
(далі - Учасник), з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цей договір про таке (далі - Договір):

І. Предмет договору
1.1. Учасник зобов'язується у 20__році поставити Замовникові товари, зазначені в договорі, а Замовник

- прийняти і оплатити такі товар згідно накладних.
1.2. Найменування (номенклатура, асортимент) товару (роботи або послуги) ДК 021:2016 

39160000-1 Шкільні меблі.
Кількість товарів (послуг або кількісні характеристики виконуваних за цим Договором робіт)

1.3. Обсяги закупівлі товарів (робіт або послуг) можуть бути зменшені залежно від реального 
фінансування видатків.

П. Якість товарів, робіт чи послуг
Учасник повинен передати (поставити) Замовнику товар (товари), (виконати передбачені цим 

Договором роботи або надати Замовнику послугу (послуги)), якість яких відповідає умовам
ПІ. Ціна договору

3.1. Ціна цього Договору становить: 42 84О,ОО(Сб>/>0К дві тисячі вісімсот сорок гри. 00 кой.), БЕЗ
пдв

3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.
IV. Порядок здійснення оплати

4.1. Розрахунки проводяться шляхом:
оплати Замовником після пред'явлення Учасником рахунка на оплату товару (робіт або послуг) (далі - 

рахунок) або після підписання Сторонами акта
або поетапної оплати Замовником поставлених товарів, виконаних робіт чи наданих послуг.

(зазначаються інші умови і порядок здійснення оплати)
4.2. До рахунка додаються:

Накладна (акт приймання-передачі товарів та інші документи)
V. Поставка товарів

5.1. Строк (термін) поставки (передачі) товарів ££? З '/  /о?  а ? # //*
5.2. Місце поставки (передачі) товарів (виконання робіт

______ А . У  __________________
VI. Права та обов'язки сторін

або надання послуг)

6.1. Замовник зобов'язаний:
6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлені товари;
6.1.2. Приймати поставлені товари (надані послуги або виконані роботи) згідно з акту прийомки- 

передачі товару та накладних;
6.2. Замовник має право:
6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Учасником, повідомивши про це 

його у строк ІОднів ;
6.2.2. Контролювати поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;
6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі товарів (виконання робіт або надання послуг) та загальну вартість 

цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні 
зміни до цього Договору;

6.2.4. Повернути рахунок Учаснику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, 
зазначених у пункті 4.2 розділу IV цього Договору (відсутність печатки, підписів тощо);

6.3. Учасник зобов'язаний:
6.3.1. Забезпечити поставку товарів (виконання робіт або надання послуг) у строки, встановлені цим 

Договором;
6.3.2. Забезпечити поставку товарів (виконання робіт або надання послуг), якість яких відповідає 

умовам, установленим розділом II цього Договору;
6.4. Учасник має право:



6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлені товари (надані послуги або 
виконані роботи);

6.4.2. На дострокову поставку товарів (виконання робіт або надання послуг) за письмовим погодженням 
Замовника;

6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником Учасник має право достроково розірвати цей Договір,
повідомивши про це Замовника у строк_10днів___;

6.4.4. Інші права.
УП. Відповідальність сторін

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть 
відповідальність, передбачену законами та цим Договором.

7.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при закупівлі товарів (робіт або 
послуг) за бюджетні кошти Учасник сплачує Замовнику штрафні санкції (неустойка, штраф, пеня) у розмірі 
подвійної облікова! ставки НБУ за кожен день, а у разі здійснення попередньої оплати Учасник, крім 
сплати зазначених штрафних санкцій, повертає Замовнику кошти з урахуванням індексу інфляції.

7.3. Види порушень та санкції за них, установлені Договором:

(зазначаються види порушень та санкції за них)
\  Ш. 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 10 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________________________________________________________________
(найменування органу, уповноваженого видавати такі документи)

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше н іж ___днів, кожна із
Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати Учасник 
повертає Замовнику кошти протягом трьох днів з дня розірвання цього Договору.

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.

X. Строк дії договору
10.1. Цей Договір набирає чинності з / ^ /< / і діє до Л / ЛЛ / г/  .
10.2. Цей Договір укладається і підписується у _2_ примірниках, що мають однакову юридичну силу.

XI. Інші умови

XII. Додатки до договору
Невід'ємною частиною цього Договору є: накладні та рахунки

(у разі наявності зазначаються додатки до Договору)
ХШ. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

Постачальник. /  Замовник

М.П.

■ г  \ \  °

ФОП Рошко Андрій Іванович
Тячівський р-н.,с. Тячівка 
вул. Димитрова, 90 
Код ЄДРПОУ 2920018391 
МФО 300528


