
ДОГОВІР
про закупівлю товарів за державні кошти

(місце укладення договору)
/г ' ЛЛ?

( дата)
20 ■ року

в особі
(найменування Замовника)

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на пщставі

(найменування док>4іентй/іюмер, 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 

39120000-9 Столи, серванти, письмові столи та книжкові шафи .
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: 3015,00(Три тисячі п’ятнадцять грн. 00коп.), 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 Л Ґ  А Я
5.2. Місце, поставки (передачі) товарів (виконання робіт надання послуг)

 ̂ VI. Права та обов'язки сторін
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_10днів_;
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:


