ПРОЕКТ ДОГОВОРУ ПРО ЗАКУПІВЛЮ ТОВАРУ № __________
м. Івано-Франківськ

____ _______________2017 року

Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради, в особі міського голови Івано-Франківської
міської ради, який діє на підставі Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”
Покупець
з
однієї
сторони
і
_____________________________________в
особі
____________________________, що діє на підставі ______________, (далі - Постачальник) з іншої
сторони, разом - Сторони, уклали цей договір про таке (далі - Договір):
1. Предмет договору
1.1. Постачальник приймає на себе зобов’язання передати Покупцю у власність Товар ДК 021:2015
(CPV) :09132000-3 Бензин (Бензин А95) - л. в талонах), а Покупець зобов'язується сплатити і
прийняти вказаний Товар.
1.2. Відпуск Товару з АЗС здійснюється за довірчими документами (талони) на отримання товару
відповідно «Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами».
1.3.Обсяги закупівлі товарів можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.
2. Якість товарів
2.1. Постачальник повинен поставити Покупцю Товари, якість яких відповідає діючим державним
стандартам та технічним вимогам, встановленим Замовником.
3. Ціна договору
Загальна вартість договору становить _____грн. з ПДВ.
Найменування
товару
1
Бензин А95 в талонах
ПДВ 20%
Загальна вартість з ПДВ

Од.
Кількість
виміру
2
л

3

Загальна
Ціна за од. Ціна за од.
вартість з
без ПДВ,
з ПДВ,
ПДВ,
грн.
грн.
грн.
4
5
6

3.1. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.
4. Порядок здійснення оплати
4.1. Умови оплати: оплата здійснюється за фактом постачання протягом 15 календарних днів.
5. Поставка товару
5.1. Строк поставки Товару – з дати укладання договору до 31 грудня 2017 року.
5.2. Товар вважається переданим Постачальником і прийнятим Покупцем у кількості і належної
якості з моменту фактичного отримання Товару згідно умов Договору.
5.3. Місце поставки (передачі) Товару: АЗС м.Івано-Франківська.
5.3.1. Передача Покупцю Товару за цим Договором здійснюється на АЗС шляхом заправки
автомобілів Покупця при пред’явленні довіреними особами Покупця талонів.

6. Права та обов'язки сторін
6.1. Покупець зобов'язаний:
6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати кошти за поставлений Товар.

6.1.2. Прийняти Товар згідно умов даного Договору.
6.2. Покупець має право:
6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання Постачальником своїх зобов'язань за
договором, повідомивши про це Постачальника за два тижні до його розірвання;
6.2.2. Контролювати поставку Товару у строки, встановлені цим Договором;
6.3. Постачальник 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 2 цього
Договору;
6.4. Постачальник має право:
6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлені товари;
6.4.2. У разі невиконання зобов'язань Покупцем Постачальник має право достроково розірвати цей
Договір, повідомивши про це Покупця за два тижні до його розірвання.
7. Відповідальність сторін
7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть
відповідальність, передбачену законодавством України та цим Договором.
7.2. Види порушень та санкції за них, установлені Договором:
7.2.1. За невиконання чи неналежне виконання зобов’язань за цим договором, сторони несуть
відповідальність шляхом сплати пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми
невиконаного стороною зобов’язання за кожний день прострочення.
7.2.2. Штрафні санкції не звільняють сторони від виконання зобов'язань за цим договором.
8. Обставини непереборної сили
8.1. Сторона звільняється від визначеної цим Договором та (або) чинним законодавством України
відповідальності за повне чи часткове порушення Договору, якщо вона доведе, що таке порушення
сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин, визначених у цьому Договорі, за умови, що їх
настання було засвідчено у визначеному цим Договором порядку.
8.2. Під форс-мажорними обставинами у цьому Договорі розуміються непереборна сила та випадок.
8.3. Під непереборною силою у цьому Договорі розуміються будь-які надзвичайні події зовнішнього
щодо Сторін характеру, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню
Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при
всій турботливості та обачності відвернути (уникнути), включаючи (але не обмежуючись) стихійні
явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо),
лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин
й обладнання, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна, воєнні
дії, блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, масові страйки та локаути, бойкоти тощо), а
також видання заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи місцевого
самоврядування, інші законні або незаконні заборонні чи обмежуючі заходи названих органів, які
унеможливлюють виконання Сторонами цього Договору або тимчасово перешкоджають такому
виконанню.
8.4. Під випадком у цьому Договорі розуміються будь-які обставини, які не вважаються
непереборною силою за цим Договором і які безпосередньо не обумовлені діями Сторін та не
пов'язані із ними причинним зв'язком, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч
волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та
не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути).
8.5. Не вважаються випадком недодержання своїх обов'язків контрагентом тієї Сторони, що
порушила цей Договір, відсутність на ринку товарів, потрібних для виконання цього Договору,
відсутність у Сторони, що порушила Договір, необхідних коштів.
8.6. Настання непереборної сили має бути засвідчено компетентним органом, що визначений чинним
законодавством України.
8.7. Сторона, що має намір послатися на форс-мажорні обставини, зобов'язана невідкладно із
урахуванням можливостей технічних засобів миттєвого зв'язку та характеру існуючих перешкод

повідомити іншу Сторону про наявність форс-мажорних обставин та їх вплив на виконання цього
Договору.
8.8. Якщо форс-мажорні обставини та (або) їх наслідки тимчасово перешкоджають виконанню цього
Договору, то виконання цього Договору зупиняється на строк, протягом якого воно є неможливим.
8.9. Якщо у зв'язку із форс-мажорними обставинами та (або) їх наслідками, за які жодна із Сторін не
відповідає, виконання цього Договору є остаточно неможливим, то цей Договір вважається
припиненим з моменту виникнення неможливості виконання цього Договору.
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 законодавства
Україні.
10. Строк дії договору
10.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та
його скріплення печатками Сторін.
10.2. Строк дії цього Договору до 31 грудня 2017 року.
10.3. Цей договір може бути розірваний достроково за умови письмового повідомлення за два тижні
до розірвання за відсутності заборгованості.
10.4. У випадку отримання письмового повідомлення про розірвання договору укладання додаткової
угоди про розірвання не потребується.
11. Інші умови
11.1. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів
(у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі. Істотні умови договору про
закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в
повному обсязі, крім випадків:
1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;
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;
3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення
суми, визначеної в договорі;
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;
5) узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і
послуг);
6) зміни ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок;
7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу інфляції,
зміни курсу іноземної валюти у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни
залежно від зміни такого курсу або таких показників, зміни біржових котирувань, регульованих цін
(тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю;
11.2. 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.
11.3. Договір складено у двох примірниках, кожний із яких має однакову юридичну силу, по одному
для кожної із сторін.
11.4. Постачальник не має права пред’являти до Покупця ніяких грошових вимог, пов’язаних з
обміном бланків довірчих документів та вимагати інші документи крім тих, які надавались Покупцем

в якості підтвердження законності отримання бланків, та документів, ідентифікуючих Покупця.
11.5.У випадках, не передбачених Даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством
України.
11.6. Все листування, пересилання документів, повідомлень, заяв і претензій, пов'язаних з
виконанням цього Договору або випливають з нього, повинні спрямовуватися Сторонами
безпосередньо на адреси один одного, зазначені в цьому Договорі, відповідно до термінів і порядку,
установлених чинним законодавством і цим Договором.
12. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін
ПОКУПЕЦЬ
Виконавчий комітет
Івано-Франківської міської ради
Адреса: Україна м.Івано-Франківськ
вул.Грушевського, 21
Р/р 35425101044841
ГУДКСУ в Івано-Франківській області
МФО 836014
код 04054346
Міський голова
_______________Марцінків Р.Р.
М.П.

ПРОДАВЕЦЬ

Додаток № 1 до договору
СПЕЦИФІКАЦІЯ
Найменування
товару

Одиниця
виміру

Бензин А95 в
талонах
Вартість пропозиції

л

Загальна
кількість

Ціна за одиницю
виміру продукції в
грн.(без ПДВ )

Загальна сума вартості
продукції в грн.(з ПДВ)

