Додаток 2
до Запиту цінових пропозицій
ПРОЕКТ ДОГОВОРУ ПРО ЗАКУПІВЛЮ
Примітки до подання Проекту договору про закупівлю учасниками до кінцевого
строку подання цінових пропозицій:
- в проекті договору про закупівлю учасникам необхідно заповнити всі пункти договору,
що передбачено замовником для заповнення, в тому числі інформацію в розділі з
місцезнаходженням та банківськими реквізитами сторін для Постачальника, окрім
номеру договору, дати договору, місця укладання договору, ціни в договорі та
Специфікації;
- учасник не повинен відступати від даної форми;
- умови, для яких не залишено вільного місця для вписування власних відомостей, зміні
та/або коригуванню не підлягають.
ДОГОВІР
про закупівлю товару № _______________
(номер договору)
______________________
(місце укладення договору)

«____»______________2020 р.
(дата укладення договору)

Виконавчий
комітет
Чернівецької
міської
ради,
в
особі,
______________________________________який діє на підставі Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні» (далі – «Замовник»), з однієї сторони, та
__________________________________________________________________________
(вказати повне найменування)
(далі – «Постачальник»), в особі _______________________________________________,
(вказати посаду особи, що підписує договір)
_____________________________________________________________________________,
(вказати прізвище, ім’я, по батькові)
що діє на підставі _____________________________________________________________,
(вказати найменування документа на підставі якого особа підписує договір)
з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються – «Сторони», а кожна окремо –
«Сторона»), враховуючи пункт 31 Прикінцевих та перехідних положень Закону України
«Про публічні закупівлі», керуючись постановою Кабінету Міністрів України від
20.03.2020 р. №225 «Деякі питання закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для
здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та
ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території України» із змінами та
доповненнями, уклали цей Договір (надалі іменується – «Договір») про наступне:
1. Предмет Договору
1.1. Постачальник зобов’язується поставити та передати у власність Замовника –
«Комплекти обладнання для проведення досліджень методом ІФА (автоматичні
імуноферментні аналізатори (ІФА))» (Код згідно з УКТЗЕД 3822 00 00 00, 9027, ДК
021:2015:38430000-8: Детектори та аналізатори, (далі – товар), визначений в асортименті,
якості, кількості та за цінами, які зазначені у Специфікації (Додаток 1), до Договору, що є
його невід’ємною частиною, в рамках тристороннього співробітництва між Чернівцями
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(Україна), Мангаймом (Федеративна Республіка Німеччина) та Кишиневом (Республіка
Молдова) та впровадження проєкту «Mannheim – Chisinau – Chernivtsi – «Together against
Covid-19» / «Мангайм – Кишинів – Чернівці «Разом проти Covid-19», Реєстраційний номер:
KCS-013-Mannheim-2020, що фінансується компанією Енгейджмент ГлобалгГмбХ (EG),
Сервісна служба міста в єдиному світі (SKEW) від імені Федерального міністерства
економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ), а Замовник зобов’язується
прийняти товар та сплатити його вартість.
Специфікація повинна містити найменування Товару, номер декларації про
відповідність або сертифікату про відповідність, одиницю виміру, кількість Товару, ціну за
одиницю та загальну вартість Товару.
1.2. Товар, що закуповується Замовником, повинен бути у встановленому законом
порядку зареєстрований в Україні та включений до Переліку товарів, робіт і послуг,
необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та
поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території України,
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2020 р. №225 «Деякі
питання закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих
на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та
пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARSCoV-2, на території України».
1.3. Товар належить Постачальнику на праві власності, не закладений, не
арештований і не є предметом позовних вимог третіх осіб, якщо інше додатково не
узгоджено Сторонами.
2. ЯКІСТЬ ТОВАРУ
2.1. Постачальник гарантує, що поставлений за цим Договором Товар
зареєстрований в Україні та виготовлений з дотриманням діючих стандартів та вимог
діючого законодавства України.
2.2. Товар повинен відповідати показникам якості, які встановлюються
законодавством України та діючим стандартам. Маркування: відповідно до норм
законодавства.
2.3. Постачальник при поставці товару повинен надати документи, які
підтверджують повну відповідність пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та
іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим Замовником.
2.4. Замовник вправі повернути товар Постачальнику у випадку виявлення
неякісного обладнання, з прихованими дефектами, пошкодженого, засвідчивши такий факт
відповідно до чинного законодавства, а Постачальник зобов’язується за свій рахунок
замінити неякісний, з прихованими дефектами, пошкоджений товар на новий. У разі
виявлення порушення умов Договору щодо кількості, асортименту, якості, комплектності,
тари та (або) упаковки товару Замовник повідомляє Постачальника протягом одного дня з
моменту виявлення.
2.5. Гарантійний термін (строк) експлуатації товару повинен становити не менше
_____ (буде уточнюватися під час укладання договору, згідно умов цінової пропозиції
переможця, але має становити не менше 12 місяців) з дати підписання акту введення в
експлуатацію.
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2.6. Запропонований Постачальником товар обов’язково забезпечується гарантійним
ремонтом. Постачальник зобов’язаний виконувати гарантійне обслуговування, заміну
неякісного (несправного) товару та ремонт устаткування із виїздом фахівця до місця
розташування устаткування у Замовника.
2.7. Постачальник зобов’язаний відремонтувати устаткування, яке підлягає
гарантійному обслуговуванню та вийшло з ладу, або надати устаткування для підміни, яке
має технічні характеристики не гірше ніж у того, яке вийшло з ладу. Термін ремонту не
повинен перевищувати 14 робочих днів.
При необхідності доставки до сервісного центру Постачальника устаткування, яке
вийшло з ладу, доставка (включаючи повернення до Замовника) виконується
Постачальником за його рахунок.
2.8. Товар, що постачається Учасником, повинен обов’язково мати формуляр з
гарантійними зобов’язаннями виробника на обладнання в цілому або його окремих частин
(за наявності).
3. ЦІНА ДОГОВОРУ
3.1. Загальна вартість цього Договору складає: ________________грн. без ПДВ
__________ грн. (зазначається цифрами та прописом)/
Товар звільняється від ПДВ згідно Постанови КМУ від 20 березня 2020 р. N224 «Про
затвердження переліку товарів (у тому числі лікарських засобів, медичних виробів та/або
медичного обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання
виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS- CoV-2, які
звільняються від сплати ввізного мита та операції з ввезення яких на митну територію
України та/або операції з постачання яких на митній території України звільняються від
оподаткування податком на додану вартість» (зі змінами і доповненнями).
3.2.Валютою Договору є національна валюта України – гривня.
3.3.Замовник оплачує поставлений Постачальником Товар за цінами, що зазначені у
Специфікації.
3.4. Сума, визначена в цьому Договорі, може бути зменшена за взаємною згодою
Сторін.
4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ
4.1. Замовник здійснює оплату Товару Постачальнику по факту поставки Товару
протягом 30 календарних днів з моменту отримання Товару.
4.2. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок здійснюється по факту
поставки протягом 14 днів з дня надходження коштів на рахунок на вказані цілі.
4.3. Усі розрахунки за Договором проводяться у безготівковій формі.
4.4. Датою оплати Замовником поставленого за цим Договором Товару є дата
зарахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника.
4.5. Розрахунки здійснюються за фактом поставки Товару на підставі видаткових
накладних та/або Актів приймання-передачі, оформлених та зареєстрованих відповідно до
вимог чинного законодавства України.
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5. ПОСТАВКА ТОВАРІВ
5.1. Поставка Товару здійснюється, протягом строку дії цього Договору, тільки на
підставі наданої заявки на поставку Товару Замовником, яка вважається дозволом на
поставку та є підтвердженням готовності Замовника до приймання Товару. Заявка на
поставку Товару направляється Постачальнику Замовника за допомогою інтерактивного
способу зв’язку (на електронну пошту) та/або загальним поштовим зв’язком (поштове
відправлення) або в іншій формі.
5.2. Постачальник здійснює поставку Товару Замовнику протягом 10 робочих днів з
моменту укладення Договору.
Постачальник передає у власність Замовника товар на умовах DDP-Україна
(Інкотермс-2020). Місце поставки товару: м. Чернівці, вул. Лесі Українки, 11 (КНП «Міська
поліклініка №2») та м. Чернівці, вул. І. Підкови, 4 (КНП «Міська лікарня №4»).
5.3. Термін поставки: до 21 грудня 2020 року (включно).
5.4. Навантажувально-розвантажувальні роботи та пусконалагодження Товару
здійснюються за рахунок та власними силами Постачальника.
5.5. Приймання-передача Товару по кількості проводиться відповідно до видаткової
накладної, по якості – відповідно до розділу ІІ цього Договору.
5.6. Датою поставки Товару є дата підписання Замовником видаткової накладної
та/або актів приймання-передачі, оформлених та зареєстрованих відповідно до вимог
чинного законодавства України
6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
6.1. Замовник зобов'язаний:
6.1.1. Здійснювати своєчасну та в повному обсязі оплату за поставлений товар.
6.1.2. Контролювати процес організації приймання товару та належне оформлення
ним необхідної документації, пов’язаної з поставкою Товару, зокрема видаткової накладної,
актів тощо.
6.2. Замовник має право:
6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань
Постачальником, повідомивши про це його протягом 14 календарних днів.
6.2.2. Контролювати поставку Товару у строки, встановлені цим Договором.
6.2.3. Змінювати обсяг закупівлі Товару та загальну вартість цього Договору у
відповідності до законодавства України. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до
цього Договору.
6.2.4. У разі неналежного оформлення документів наданих для здійснення оплати
(відсутність, підписів, номеру договору за яким здійснюється поставка, невідповідності
назви товарів назві зазначеній у специфікації до Договору, фасування, ціни згідно
специфікації до Договору тощо) повернути їх Постачальнику без здійснення оплати за
цими документами.
6.2.5. У будь-який час припинити дію Договору повністю або частково у випадку,
якщо відпала необхідність закупівлі даного Товару або у разі припинення фінансування.
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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 II цього Договору.
6.3.3. Компенсувати усі витрати пов’язані з проведенням дослідження, у разі
отримання Замовником висновку відповідної експертної організації (установи), який буде
свідчити про не відповідність якісним показникам та характеристикам (властивостям).
6.4. Постачальник має право:
6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримати оплату за поставлений Товар на
підставі накладної.
6.4.2. На дострокову поставку Товару за погодженням Замовника.
6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником Постачальник має право
достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк 30
календарних днів.
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. У разі невиконання або неналежного виконання умов цього Договору, Сторони
несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством України.
7.2. У разі порушення строків поставки Товару або поставки Товару в неповному
обсязі від заявленої Замовником, Постачальник сплачує пеню у розмірі 0,1 процента
вартості Товарів, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а
за прострочення понад 10 днів додатково стягується штраф у розмірі 7 (семи) відсотків
вартості суми Договору.
7.3. Якщо поставлений Товар не відповідає якості, стандартам, технічним умовам та
іншій документації або умовам Договору, а також якщо Товар поставлений в недостатній
кількості та/або некомплектний, Постачальник сплачує Замовнику штраф в розмірі 20
(двадцять) відсотків вартості неякісного та/або недостатнього (некомплектного) Товару.
7.4. За поставку Товару в асортименті, не передбаченому цим Договором,
Постачальник сплачує Замовнику штраф у розмірі 20 (двадцять) відсотків від вартості
Товару.
7.5. Сторони відповідно до частини другої статті 625 Цивільного кодексу України
встановили, що розмір відповідальності Замовника за прострочення виконання грошового
зобов’язання за цим Договором становить 0,1 (нуль цілих одна десята) процента річних від
простроченої суми грошових зобов’язань за цим Договором.
7.6. Сплата Стороною визначених цим Договором та чинним законодавством
України штрафних санкцій (неустойки, штрафу, пені) не звільняє її від обов’язку
відшкодувати за вимогою іншої Сторони збитки, завдані порушенням цього Договору
(реальні збитки та упущену вигоду) у повному обсязі, а відшкодування збитків не звільняє
її від обов’язку платити за вимогою іншої Сторони штрафні санкції у повному обсязі.
7.7. Сплата штрафних санкцій не звільняє Постачальника від виконання прийнятих
на себе зобов’язань за цим Договором.
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8. 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, 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 5 днів повідомити про це
іншу Сторону у письмовій формі.
8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні
документи, які видаються Торгово-промисловою палатою України.
8.4. У разі, коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше 1
місяця, кожна із Сторін, в установленому порядку, має право розірвати цей Договір.

9. 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.
10. АНТИКОРУПЦІЙНІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
10.1. При виконанні своїх зобов’язань за Договором, Сторони не виплачують, не
пропонують виплатити і не дозволяють виплату будь-яких грошових коштів або передачу
цінностей та будь-якого майна, прямо або опосередковано, будь-яким особам за вчинення
чи не вчинення такою особою будь-яких дій з метою отримання обіцянки неправомірної
вигоди або отримання неправомірної вигоди від таких осіб, а також не вчиняють дії, що
порушують вимоги чинного законодавства та міжнародних актів про протидію легалізації
(відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом та законодавства про боротьбу з
корупцією.
10.2. У разі виникнення у Сторони підозри про те, що відбулося чи може відбутися
порушення умов цього Розділу, відповідна Сторона зобов’язана повідомити іншу Сторону в
письмовій формі. У письмовому повідомленні Сторона зобов’язана послатися на факти або
подати матеріали, що достовірно підтверджують або дають підстави припускати, що
відбулося чи може відбутися порушення будь-яких положень вказаного вище пункту цього
Розділу іншою Стороною. Після надіслання письмового повідомлення, відповідна Сторона
має право зупинити виконання зобов’язань за Договором до отримання підтвердження, що
порушення не відбулося або не відбудеться, яке надається не пізніше 14 календарних днів з
моменту отримання повідомлення.

11. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
11.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до
31 грудня 2020 року, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх
зобов’язань згідно цього Договору.
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11.2. Усі додатки до цього Договору набувають чинності з моменту їх підписання
уповноваженими представниками Сторін та діють протягом строку дії цього Договору.
11.3. Цей Договір укладається українською мовою і підписується у двох
оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику
кожній із Сторін.
11.4. Дія Договору припиняється:
- у зв’язку з повним виконанням Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором;
- достроково за згодою Сторін;
- з інших підстав, передбачених чинним законодавством України та цим Договором.
12. ІНШІ УМОВИ
12.1.. Усі додаткові угоди є невід’ємними частинами Договору.
12.2. Цей Договір укладається і підписується у 2-х примірниках, що мають однакову
юридичну силу.
12.3. Бюджетні зобов’язання Замовника за Договором виникають у разі наявності та
в межах відповідних бюджетних асигнувань.
12.4. Жодна із Сторін не має права передавати права та обов’язки за даним
Договором третій особі, без отримання письмової згоди іншої Сторони.
12.5. Замовник не є платником податку на прибуток.
12.6. Постачальник є ________________________________________.
12.7. При зміні адреси і розрахункових рахунків, реквізитів, а також при проведенні
реорганізації Сторони зобов’язані повідомити одна одну у письмовому вигляді протягом
трьох діб.
12.9. У випадку недотримання умов даного Договору, Сторона, яка вважає, що проти
неї допущено порушення договірних зобов’язань має право на розірвання Договору
протягом 5 робочих днів при наявності Акту про встановлення факту такого порушення.
12.10. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від
01.06.2010 №2297-VI, у зв’язку із вступом у договірні відносини, Сторони дають згоду на
обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних, які передбачено
Законом України «Про публічні закупівлі» (зі змінами), а також згідно з нормами чинного
законодавства України.
13. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ
13.1.Невід’ємною частиною цього Договору є Додаток 1 та Додаток 2.
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14. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН
ЗАМОВНИК:
Повне найменування:
Виконавчий
міської ради

комітет

ПОСТАЧАЛЬНИК:
Повне найменування:

Чернівецької

___________________________________

Місцезнаходження:
Україна,
58000,
Чернівецька обл., місто Чернівці, ПЛОЩА
ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 1

Місцезнаходження: __________________

Ідентифікаційний код: 04062216
р/р:UA658201720344241001300042806
Банк одержувача: ДКСУ м. Києва

Ідентифікаційний код: ________________
р/р: _________________________________
Банк одержувача:____________________
МФО (код банку):

МФО (код банку): 820172
___________________________________
посада особи, що підписує договір
___________________________________
прізвище та ініціали особи, що
підписує договір

МП

___________________________________
посада особи, що підписує договір
___________________________________
прізвище та ініціали особи, що
підписує договір

МП підпис
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Додаток №1
до Договору № _______
від «
»
2020 р.

СПЕЦИФІКАЦІЯ
«Комплекти обладнання для проведення досліджень методом ІФА (автоматичні
імуноферментні аналізатори (ІФА))»
(Код згідно з УКТЗЕД 3822 00 00 00, 9027)
ДК 021:2015:38430000-8: Детектори та аналізатори
№
з
/
п

Торгова назва товару

Номер декларації
про відповідність
або
сертифікату про
відповідність

Одиниця
виміру

Кількіст
ь

Ціна за
одиницю,
без ПДВ,
грн.

Загальна вартість, грн.

Ціна Договору становить: ______грн. без. ПДВ ____ грн.
(зазначається цифрами та прописом)
Від Замовника:

Від Постачальника:
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Додаток №2
до Договору № _______
від « »
2020 р.

Детальний перелік
складових комплектів обладнання для проведення досліджень методом ІФА
(автоматичні імуноферментні аналізатори (ІФА))
(Код згідно з УКТЗЕД 3822 00 00 00, 9027)
ДК 021:2015:38430000-8: Детектори та аналізатори
№
з/
п

Найменування складової комплекту

Від Замовника:

Одиниця
виміру

Від Постачальника:

Кількість

