
ДОДАТОК 3

до тендерної документації

ПРОЕКТ ДОГОВОРУ ПРО ЗАКУПІВЛЮ

ДОГОВІР  ПОСТАВКИ №______

м. Краматорськ                                                                                                            «___» ____________ 2021 р.

КОМУНАЛЬНЕ  НЕКОМЕРЦІЙНЕ  ПІДПРИЄМСТВО  «МІСЬКА  ЛІКАРНЯ  №  2»
КРАМАТОРСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ,  в  особі  ______________,  що  діє  на  підставі  __________  (далі  -
Замовник), 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
2.

1.1.  Постачальник  зобов'язується  у  2021  році  поставити  Замовникові  код  ДК
021:2015  –  19520000-7:  «Пластмасові  вироби»(   Вироби медичного призначення
(   021:2015:  14189-   ,  код ДК Культуральна пробірка 63061-  Система збору

  капілярної крові IVD,  35209     ,  ,  Голка для взяття крові стандартна 36188-
    ,  Тримач для забору крові багаторазовий 47590    Пробірка вакуумна для
   відбору зразків крові IVD,   ,  34904     без добавок Канюля для порожнистої

вени)) (далі - Товар), а Замовник - прийняти і оплати такі Товари.
1.2. Найменування товару: згідно специфікації до Договору (додаток №1). 
Кількість товарів: згідно специфікації до Договору (додаток №1)
1.3.  Обсяги  закупівлі  можу  ть  бути  зменшені  залежно  від  реального  фінансування

видатків.

2. ЯКІСТЬ ТОВАРУ

2.1. Постачальник повинен передати Замовнику Товари, якість яких відповідає умовам,
пропонованим до даного виду Товару чинним законодавством України.

2.2. Постачальник зобов’язаний на вимогу Замовника за свій рахунок замінити Товар з
недоліками та/або дефектами, Товаром належної якості.

2.3. Товар, що постачається,  такий що не був в експлуатації,  термін та умови його
зберігання не порушені.

3. ЦІНА ДОГОВОРУ

3.1. Ціна цього Договору становить __________________________ грн.,  в т.ч. ПДВ – ____________
грн.* (або без ПДВ якщо учасник не є платником ПДВ або якщо предмет закупівлі не обкладається
ПДВ)

3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ
4.1.    Розрахунки проводяться     по факту поставки Товару  шляхом оплати

     Замовником вартості кожної поставленої партії товару  по безготівковому
      30  розрахунку на підставі видаткових накладних протягом календарних

 днів    з дати отримання Товару.



4.2.        У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за
    3-     поставлений товар здійснюється протягом х банківських днів з дати

      отримання Замовником бюджетного призначення па фінансування закупівлі
   .на свій реєстраційний рахунок
4.2.  :  .Джерело фінансування Місцевий бюджет

5. ПОСТАВКА ТОВАРУ
5.1.  Термін поставки Товарів  до 31.12.2021р. Поставка товару здійснюється партіями

згідно замовлення. Строк поставки Товару не пізніше 7 днів з дати узгодження відповідної
заявки.

5.2. Місце поставки (передачі) товарів Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Дніпровська,
14, інд. 84306

5.3. Товар постачається окремими партіями згідно замовлення Замовника, погоджених
з  Постачальником.  У  замовленні  Замовник  відображає  номенклатуру  Товару,  його
кількість. У видаткових накладних Постачальник вказує номенклатуру Товару, кількість,
ціну і терміни оплати.

5.4.  Право власності на Товар переходить від  Постачальника до Замовника в момент
прийняття  Замовником  партії  Товару  в  місці  отримання  відповідно  до  п.5.2.  даного
Договору. Доказом передачі партії Товару у власність Замовника  є видаткова накладна,
оформлена належним чином: завірена печаткою і підписана уповноваженою на те особою
Замовника, на підставі відповідного доручення. Ризик випадкової загибелі або випадкового
псування поставленого Товару переходить до Замовника одночасно з виникненням у нього
права власності на цей Товар.

5.5.  Датою постачання Товару є здача-прийняття Замовником партії Товару в місці
отримання відповідно до п.5.2. даного Договору, що завіряється підписом уповноваженого
представника Замовника та печаткою на всіх примірниках накладних.

5.6. Приймання-здача проводиться згідно з товарно-супровідними документами.

6. 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 згідно видаткових накладних;
6.1.3.  Замовник  не  має  права  безпідставно  відмовитися  від  прийняття  і  оплати  за

Товар, відвантаженого по його заявці;
6.1.4.  Замовник  не  звільняється  від  відповідальності  за  неможливість  виконання  їм

грошового зобов'язання.
6.2. Замовник має право:
6.2.1.  Замовник  має  право  достроково  розірвати  цей  договір  у  разі  невиконання

зобов’язань  постачальником, повідомивши про цє його у строк  не пізніше  10 календарних
днів;

6.2.2. Контролювати поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;
6.2.3.  Зменшувати  обсяг  закупівлі  товарів  та  загальну  вартість  цього  договору

залежно від реального фінансування видатків;
6.2.4.  Повернути накладну  Постачальнику без здійснення оплати в разі  неналежного

оформлення документів (відсутність печатки, підписів тощо).
6.3. Постачальник зобов'язаний:
6.3.1. Забезпечити поставку товарів 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. На дострокову поставку товарів за письмовим погодженням Замовника;
6.4.3.  У разі невиконання зобов'язань Замовником Постачальник має право достроково

розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк 10-х календарних днів.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1.  У  разі  невиконання  або  неналежного  виконання  своїх  зобов'язань  за  договором
Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та умовами цього Договору. 

7.2.  У  разі  невиконання  або  неналежного  виконання  своїх  зобов'язань  при  закупівлі
Товарів  за бюджетні  кошти Постачальник  сплачує  Замовнику  пеню у розмірі  подвійної
облікової ставки НБУ від ціни Договору.

7.3. Сплата штрафних санкцій не звільняє Постачальника від виконання зобов'язань за
цим Договором.

8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

8.1.  Сторони  звільняються  від  відповідальності  за  невиконання  або  неналежне
виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставини 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
обставини 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  обставини непереборної  сили  та  строку  їх  дії  є  відповідні
документи,  які  видаються  Торгово-Промисловою  палатою  України  чи  іншим
компетентним органом.

8.4.  У разі коли строк дії обставини непереборної сили продовжується більше ніж  30
днів, 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.

9.3.  По  всіх  питаннях,  неурегульованих  положеннями  цього  Договору.  Сторони
керуються чинним законодавством України.

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Цей Договір набирає чинності з дня підписання і діє до 31.12.2021 року. 
10.2.  Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову

юридичну силу.
11. ІНШІ  УМОВИ

11.1.  Внесення  змін  у  Договір  оформлюється   додатковою  угодою. Усі  додатки  та
Додаткові Угоди до Договору набувають чинності з моменту їх підписання повноважними
представниками  сторін  та  діють  протягом  строку  дії  Договору,  якщо  сторонами  не
встановлено інше.

11.2. Цей Договір може бути змінено та доповнено за згодою сторін, що оформлюється
в  письмовій  формі  та  підписуються  уповноваженими  представниками  обох  сторін.



Cторона  Договору,  яка  вважає  за  необхідне  внести  зміни  у  Договір  чи  розірвати  його,
повинна надіслати відповідну пропозицію другій Стороні. Сторона Договору, яка одержала
пропозицію про внесення змін у Договір або розірвання його, у 10- денний строк повідомляє
другу сторону про своє рішення.

11.3.  Істотні  умови  договору  про  закупівлю  не  можуть  змінюватися  після  його
підписання  до  виконання  зобов’язань  сторонами  в  повному  обсязі,  крім  випадків,
передбачених Договором та ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі».

1)  зменшення  обсягів  закупівлі,  зокрема  з  урахуванням  фактичного  обсягу  видатків
замовника; Сторони можуть внести зміни до договору у разі зменшення обсягів закупівлі,
зокрема з  урахуванням  фактичного  обсягу  видатків  Замовника,  в  такому випадку  ціна
договору зменшується в залежності від зміни таких обсягів;

2)  збільшення ціни за одиницю товару до 10 відсотків пропорційно збільшенню ціни
такого товару на ринку у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що така
зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю, - не частіше ніж
один раз на 90 днів з моменту підписання договору про закупівлю.

3) покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до
збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;  Сторони можуть внести зміни до
договору  у  випадку  покращення  якості  предмета  договору  за  умови,  що  така зміна не
призведе  до  зміни  предмета  договору  та  відповідає  тендерній  документації  в  частині
встановлення  вимог  та  функціональних  характеристик  до  предмета  закупівлі  і  є
покращенням його якості;

4)  продовження строку дії  договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань
щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально
підтверджених  об’єктивних  обставин,  що  спричинили  таке  продовження,  у  тому  числі
обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі
зміни не призведуть до збільшення суми,  визначеної  в договорі про закупівлю;  Строк дії
Договору та виконання зобов`язань щодо виконання робіт може продовжуватись 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. Форма
документального  підтвердження  об’єктивних  обставин  визначається  Замовником  з
дотриманням законодавства;

5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості
(обсягу) та якості товарів, робіт і послуг), у тому числі у разі коливання ціни товару на
ринку; Сторони можуть внести зміни до договору у разі погодження зміни ціни в договорі
про закупівлю в бік  зменшення (без  зміни кількості  (обсягу)  та якості  товарів,  робіт і
послуг). Сума договору зменшується пропорційно узгодженому зменшенню ціни;

6)  зміни  ціни  в  договорі  про  закупівлю  у  зв’язку  зі  зміною  ставок  податків  і  зборів
та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування -  пропорційно до зміни таких
ставок та/або пільг з оподаткування;  Сторони можуть внести зміни до договору у разі
зміни згідно із законодавством ставок податків і зборів, які мають бути включені до ціни
договору, ціна змінюється пропорційно до змін таких ставок. Зміна ціни у зв’язку із зміною
ставок податків і зборів може відбуватися як в бік збільшення, так і в бік зменшення, сума
договору може змінюватися в залежності від таких змін без зміни обсягу закупівлі;

7)  зміни  встановленого  згідно  із  законодавством  органами  державної  статистики
індексу  споживчих  цін,  зміни  курсу  іноземної  валюти,  зміни  біржових  котирувань  або
показників Platts,  ARGUS регульованих цін (тарифів) і  нормативів,  що застосовуються в
договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;
Сторони  можуть  внести  зміни  до  договору  у  разі  зміни  встановленого  згідно  із
законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, регульованих цін
(тарифів) і нормативів.;



8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону
України «Про публічні закупівлі». 

11.4.  У разі коли сторони не досягли згоди щодо внесення змін у договір або розірвання
його чи у разі неодержання відповіді в установлений строк з урахуванням часу поштового
обігу, заінтересована сторона може звернутися до суду. Якщо судовим рішенням у договір
внесено зміни або його розірвано, він вважається зміненим або розірваним з дня набрання
чинності відповідним рішенням, якщо інше не встановлено рішенням суду.

11.5.  Додаткові  угоди,  додатки,  листи  та  повідомлення,  а  також  інші  документи,
передані за допомогою засобів факсимільного зв’язку, мають силу оригіналу. Після передачі
вищевказаних документів за допомогою засобів факсимільного зв’язку, Сторони зобов’язані
протягом 14 (чотирнадцяти) днів передати оригінали документів поштою, кур’єром, або
особисто.

11.6.  У  випадку  зміни  адреси  та  платіжних  реквізитів,  відповідна  сторона  повинна
повідомити іншу протягом 3 (трьох) днів а у разі  неповідомлення несе ризик настання
пов’язаних із ним несприятливих наслідків.

11.7.  Даний договір укладений у 2-х примірниках українською мовою, що мають рівну
юридичну чинність, по одному для кожної зі Сторін.

12. ДОДАТКИ ДО ЦЬОГО ДОГОВОРУ

12.1. Невід'ємною частиною нього Договору є: специфікація до Договору (додаток №1)

13. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ПОСТАЧАЛЬНИК
__________________________

ЗАМОВНИК
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ

ПІДПРИЄМСТВО «МІСЬКА ЛІКАРНЯ № 2»
КРАМАТОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Донецька обл., м. Краматорськ, вул. 
Дніпровська, 14, інд. 84306
р/р ___________________________ в 
_________________________ МФО ________
Код ЄДРПОУ 01990795

_______________         /_______________/ _____________          /_______________/



ДОДАТОК № 1 
до договору поставки  № _____ від __________20__ р.

СПЕЦИФІКАЦІЯ 

№ Код НК
024:2019

Найменування товару  
О

д
и

н
и

ц
я

ви
м

ір
у

К
іл

ьк
іс

ть

Ціна за
одиницю,
без ПДВ,

грн.

ПДВ*,
грн.

Загальна
вартість, з
ПДВ*, грн.

Загальна вартість (сума прописом): 
* (або без ПДВ якщо учасник не є платником ПДВ або якщо предмет закупівлі не обкладається ПДВ)

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО «МІСЬКА ЛІКАРНЯ № 2»

КРАМАТОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

________________ __________________ 
   


	ЗАМОВНИК

