
ДОГОВІР №

м. Кривий Ріг
<А> и 2019 року

Виконавчий комітет Криворізької міської ради в особі керуючої справами 
виконкому Малої Тетяни Володимирівни, що діє на підставі Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» та Положення про виконавчий комітет Криворізької міської ради 
(далі - Покупець), з однієї сторони, і Фізична особа-підприємець Гурбанов Руслан
Гамид огли (далі - Продавець), з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цей договір про 
таке (далі - Договір):

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Предмет договору: ДК021-2015: 30120000-6 — Фотокопіювальне та поліграфічне 
обладнання для офсетного друку - картриджі до багатофункціональних пристроїв.
1.2. Продавець зобов'язується поставити Покупцю товар, зазначений в Додатку 1, а 
Покупець - прийняти і оплатити такий товар.
1.3. Найменування та кількість товару: - 105 шт. згідно специфікації (Додаток 1).
1.4. Обсяги закупівлі товарів може бути зменшено залежно від реального фінансування 
видатків шляхом підписання додаткової угоди.

II. ЯКІСТЬ ТОВАРІВ

2.1. Продавець повинен передати (поставити) Покупцю товар, якість якого відповідає 
умовам проведених відкритих торгів і стандартам України, що підтверджується 
відповідними сертифікатами згідно з чинним законодавством України.
2.2. Продавець гарантує, що поставлений товар вільний від жодних прав чи домагань 
третіх осіб.

III. ЦІНА ДОГОВОРУ

3.1. Ціна цього Договору становить 149100,00 грн. (сто сорок дев’ять тисяч сто гри. 00 
коп.) без ПДВ.

3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін шляхом 
підписання додаткової угоди.

IV. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

4.1. Покупець проводить оплату за фактично поставлений товар згідно з належним чином 
оформленим рахунком протягом 10 робочих днів шляхом перерахування відповідної суми 
на поточний рахунок Продавця після підписання відповідної накладної.
4.2. Платіжні зобов’язання Покупця здійснюються при наявності відповідного 
бюджетного призначення (бюджетних асигнувань), з урахуванням частини першої статті 
23 Бюджетного кодексу України.



V. ПОСТАВКА ТОВАРІВ

5.1. Термін поставки товару: до 31 грудня 2019 року.
5.2. Місце поставки товару: 50101, Україна, Дніпропетровська область, Кривий Ріг, пл. 
Молодіжна, 1.
5.3. Товар відпускається Покупцю в тарі (упаковці) згідно з вимогами технічних умов. 
Тара повинна забезпечувати збереження товару під час його транспортування і зберігання.

VI. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Покупець зобов'язаний:
6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплатити за поставлений товар.
6.1.2. Прийняти поставлений товар згідно з накладною.

6.2. Покупець має право:
6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Продавцем, 
повідомивши про це його у строк 10 календарних днів.
6.2.2. Контролювати поставку товару у строки, встановлені цим Договором.
6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі товару 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 або накладну Продавцю без здійснення оплати в разі 
неналежного оформлення документів для оплати.

6.3. Продавець 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. Надати гарантію на товар, що постачається, відповідно до законодавства України.
6.3.4. Виконувати транспортування товару до місця гарантійного ремонту за власний 
рахунок.
6.3.5. Здійснювати гарантійне обслуговування товару протягом терміну визначеного його 
виробником.

6.4. Продавець має право:
6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлений товар.
6.4.2. У разі невиконання зобов'язань Покупцем Продавець має право достроково 
розірвати цей Договір, повідомивши про це Покупця у строк 10 календарних днів.

VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором 
Сторони несуть відповідальність, передбачену чинними законами України та цим 
Договором.
7.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань винна сторона сплачує 
штрафні санкції у розмірі 2-х облікових ставок НБУ, що діяла у період, за яким 
сплачується штраф.



7.3. Сплата штрафних санкцій не звільняє сторони від виконання обов’язків по даному 
договору.

VIII. 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 відповідним уповноваженим органом.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 90 днів, 
кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

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 моменту підписання сторонами і діє до 31.12.2019 
року, а у частині виконання зобов’язань сторонами -  до їх повного виконання.
10.2. Цей Договір укладається і підписується у 2 примірниках, що мають однакову 
юридичну силу.

XI. ІНШІ УМОВИ

11.1. Умови договору можуть бути змінені за згодою сторін у випадках, визначених 
законом, з обов'язковим укладанням додаткової угоди у 2 примірниках, що мають 
однакову юридичну силу.

11.2. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» Сторони надають 
згоду на використання та обробку персональних даних з метою забезпечення правових та 
господарських відносин.

11.3. Взаємовідносини сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються згідно з 
чинним законодавством України. Одностороннє внесення змін чи доповнень до Договору 
не дозволяється.



XII. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

12.1. Невід'ємною частиною цього Договору є специфікація (Додаток 1).

XIII. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Покупець
Виконавчий комітет Криворізької 
міської ради

Адреса: 50101, м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна, 
телефон: (0564) 92-13-11 
факс: (056) 440-05-15 
Розрахунковий рахунок:
№35413056052749
Держказначейська служба України, м. Київ 
код банку 805012 
код ЄДРПОУ 04052169

Продавець
ФОП ГУРБАИОВ РУСЛАГІ ГАМИД 
ОГЛИ

1 Адреса: 50000, м. Кривий Ріг, 
вул. Героїв-Підпільників 1,
Розрахунковий рахунок:
26008878845078
у АТ «УКРСИББАНК» м. Кривий Ріг 

МФО 351005 
ІПН 2888213872 
Не є платником ПДВ



ДОДАТОК 1
до договору № $

від <С$~» М_____2019 року

СПЕЦИФІКАЦІЯ
ДК021-2015: 30120000-6 — Фотокопіювальне та поліграфічне обладнання для 

офсетного друку - картриджі до багатофункціональних пристроїв.

№ Найменування Характеристики
Кількі

сть,
од.

Ціна за од. 
(без ПДВ), 

гри..

Всього, 
(без ПДВ), 

грн

1 картриджі Топег СагігісЦе Хегох 1061102778 105 1 4 2 0 ,0 0 1 4 9 1 0 0 ,0 0

ПДВ 0,00

Всього 105 149100,00


