
ДОГОВІР ПОСТАВКИ № 0504/1

м. Кривий Ріг «05» квітня 2019 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЛЕКТРОСНАБ-УКРАЇНА» в особі 
директора Річка Сергія Володимировича, що діє на підставі Статуту далі «Постачальник», з 
однієї сторони, та Архівний відділ виконкому Криворізької міської ради в особі начальника 
архівного віл ділу Гонтар Віти Олексіївни, яка діє на підставі Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» та Положення про архівний відділ, затвердженого рішенням 
Криворізької міської ради від 22.11.2017 №2206, далі «Покупець», з іншої сторони, уклали 
цей договір поставки (далі -  договір) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Предметом договору є придбання товарів: розетка подвійна з заземленням нар. 

установка (Сі) АСКО-10 шт., згідно зі специфікацією, яка є невід’ємною частиною цього 
договору.

1.2. Постачальник постачає Покупцю товар протягом терміну дії Договору. Асортимент, 
кількість (розмір партії) поставки, ціни коленої конкретної партії товару визначаються у 
взаємоузгодженій Специфікації, яка є невід’ємною частиною договору та повинна 
містити найменування товару, одиницю виміру, кількість, ціну за одиницю та загальну 
вартість товару.

2. ЦІНА І ЗАГАЛЬНА СУМА ДОГОВОРУ
2.1. Загальна сума цього Договору складає 313 грн. 60 коп. (триста тринадцять гривень 60 

копійок) з ПДВ, у тому числі ПДВ -  52,27 грн..

3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
3.1. Покупець не проводить попередню оплату.
3.2. Оплата за товар проводиться Покупцем після поставки товару, на підставі відповідно 

оформлених документів (накладних, рахунків) в термін до 15 банківських днів з дня 
поставки товару.

4. ТЕРМІН І ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
4.1. Строк поставки коленої партії товару узгодлеується при прийняті замовлення.
4.2. Відванталеений товар вивозиться покупцем самостійно.
4.3. Датою поставки товару є дата, коли товар був переданий у власність Покупця в місці 

поставки.
4.4. Зобов’язання Постачальника щодо поставки товару ввалеаються виконаними у повному 

обсязі з моменту передачі товару у власність Покупця в місці поставки.

5. ПЕРЕДАЧА І ПРИЙМАННЯ ТОВАРУ
5.1. Приймання-передача товару здійснюється сторонами за кількістю та якістю.
5.2. Разом з товаром Постачальник повинен передати Покупцю документи, які мають 

відношення до товару і налелеать до передачі разом з товаром відповідно до чинного 
законодавства України.

5.3. При виникненні претензій по некомплектності чи якості товару Постачальник повинен 
здійснити допоставку протягом 3-х (трьох) днів з дати отримання претензій від: 
Замовника.

V
6. ЯКІСТЬ ТОВАРІВ, ЩО ПОСТАВЛЯЮТЬСЯ, ТА УПАКОВКА ТОВАРІВ

6.1. Постачальник гарантує якість товару згідно з технічними вимогами Покупця.
6.2. Товари повинні мати необхідні сертифікати, ліцензії, реєстраційні посвідчення та 

відповідати еталонам-зразкам, затвердженим Покупцем.
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6.3. Товар повинен бути наданий в тарі та (або) упакований звичайним для нього способом в 
упаковку, а в разі їх відсутності -  способом, що забезпечує зберігання товару під час 
звичайних умов зберігання та транспортування, якщо Покупцем не встановлено 
додаткових вимог до упаковки партії товару.

7. ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ ТОВАРІВ. ПРЕТЕНЗІЇ У ЗВ’ЯЗКУ З НЕДОЛІКАМИ
ПОСТАВЛЕНИХ ТОВАРІВ

7.1. Гарантійний строк (строк, на протязі якого Постачальник гарантує якість товару) на 
товари вказується в експлуатаційних документах, які додаються до кожної одиниці 
товару. Товар постачається з терміном придатності не менш 100% від загального терміну 
зберігання на момент поставки.

7.2. Гарантійний строк починає перебіг з моменту передачі товару Покупцю по накладній 
(транспортній накладній).

7.3. Якщо протягом гарантійного терміну товар виявиться дефектним або таким, що не 
відповідає умовам цього Договору, Постачальник зобов’язаний замінити дефектний 
товар. Всі витрати, пов’язані із заміною товару неналежної якості (транспортні витрати 
та ін.), несе Постачальник.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
8.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх обов’язків за Договором Сторони 

несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством та Договором.
8.2. За порушення умов Договору винна сторона сплачує штрафні санкції у розмірі 2-(двох) 

облікових ставок НБУ за кожен день прострочення, що діяла у період, за який 
сплачується пеня.

8.3. Крім сплати штрафних санкцій Постачальник компенсує Покупцю збитки, зумовлені 
невиконанням або неналежним виконанням своїх зобов’язань за Договором.

8.4. Строк позовної давності по нарахуванню штрафних санкцій закінчується разом із 
закінченням позовної давності по основному зобов’язанню.

9. ОБСТАВИНИ, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
(ФОРС-МАЖОР)

9.1. Сторони погодилися, що у разі виникнення обставин непереборної сили, а саме: війни, 
військових дій, блокади, ембарго, валютних обмежень, змін у законодавстві сторони, яка 
повинна виконати господарське зобов’язання, які унеможливлюють виконання 
Стороною своїх зобов’язань за даним договором, пожеж, повеней, іншого стихійного 
лиха чи природних явищ, та безпосередньої дії таких обставин на сторону, яка повинна 
виконати господарське зобов’язання, Сторона звільняється від виконання своїх 
зобов’язань на час дії зазначених обставин. У разі коли дія зазначених обставин триває 
більш як 90 днів, кожна із Сторін має право на розірвання Договору і не несе 
відповідальності за таке розірвання за умови, що вона повідомить про це іншу Сторону 
не пізніш як за ЗО днів до розірвання. Достатнім доказом дії таких обставин та терміну 
дії є документ, виданий Торгово-промисловою палатою тієї країни, де сталися вказані 
обставини.

10. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
10.1. Сторони зобов’язуються докладати зусиль для вирішення спорів у досудовому порядку,

у тому числі шляхом проведення переговорів, пошуку взаємоприйнятних рішень, 
залучення експертів, продовження строків врегулювання розбіжностей, внесення змін в 
умови Договору тощо. ч

10.2. Якщо спір не може бути вирішено шляхом переговорів, він вирішується у судовому 
порядку.

11. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ
11.1. Цей Договір, посвідчений уповноваженими представниками сторін, набирає чинності в
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день підписання його обома сторонами та діє до 31.12.2019 р., а у частині виконання 
зобов’язань сторонами -  до їх повного виконання.

11.2. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його 
порушення, яке мало місце під час дії Договору.

11.3. Договір складений в двох примірниках по одному для коленої сторони, що мають 
однакову юридичну силу.

11.4. Зміни і доповнення до даного договору вносяться за взаємною згодою сторін шляхом 
укладення додаткової угоди. Оформлена в письмовій формі, погодлсена сторонами є 
невід’ємною частиною Договору.

11.5. Усі додатки та додаткові угоди до Договору набувають чинності з моменту їх 
підписання уповноваженими представниками Сторін та діють протягом зазначеного в 
них терміну.

11.6. Взаємовідносини сторін, не врегульовані цим Договором регулюються згідно з чинним 
законодавством України.

11.7. Дострокове розірвання договору за ініціативою однієї із сторін можливе у випадках, 
визначених законодавством України.

12. РЕКВІЗИТИ СТОРІН ТА ПІДПИСИ:

ПОСТАЧАЛЬНИК: ПОКУПЕЦЬ
Товариство з обмеженою відповідальністю 
«ЕЛЕКТРОСНАБ-УКРАЇНА»

Архівний відділ виконкому 
Криворізької міської ради

50041, м. Кривий Ріг, 
вул. Спаська, 17-А 
тел.. (0564)096949 
код ЄДРПОУ 41955822 
р/р 26008053521093 
в Криворізькій філії ПАТ «КБ 
«ПРИВАТБАНК», м. Кривий Ріг 
МФО 305750

50084, м. Кривий Ріг, 
вул. Співдрулсності, 107А, 
тел.(0564)40-87-24 
ЄДРПОУ 34339654 
МФО 820172 
р/р 35422248052775
Державна казначейська служба України, 
м. Київ

/ С. В. Річко

Начальник архівного відділу

В. О. Гонтар



СПЕЦИФІКАЦІЯ

До договору № Озб *//У В ІД  «_/££_» квітня 2019 р.

№
п/п Найменування Од. Кількість Ціна з ПДВ Сума з ПДВ

1 Розетка подвійна з заземленням нар. 
установка (О:) АСКО шт. 10 31,36 313,60

Разом з Щ їв 313 ,60
у тому числі ПДВ 52 ,27

Всього найменувань товару 1 {один) на суму триста тринадцять грн. 60 коп.

ПОСТАЧАЛЬНИК:
Товариство з обмеженою
відповідальністю
«ЕЛЕКТРОСНАБ-УКРАЇНА»

ПОКУПЕЦЬ 
Архівний відділ виконкому 
Криворізької міської ради

Начальник архівного відділу
' , 7

' ' _____В. О. Гонтар
м.п.
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Видаткова накладна № 143 від 08 квітня 2019 р.

Постачальник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОСНАБ-УКРАЇНА"
П/р 26008053521093, у банку КР ФІЛІЯ ПАТКБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305750,
50041, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.КРИВИЙ РІГ, САКСАГАНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. СПАСЬКА, БУД.
17-А„ тел.: (056)409-69-49,
код за ЄДРПОУ 41955822, ІПН 419558204868

Покупець: АРХІВНИЙ ВІДДІЛ ВИКОНКОМУ КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Договір: Основной договор 0ЬХЦИЫ.$ УОЬОЧІ̂
Замовлення: Замовлення покупця № 239 від 08 квітня 2019 р.

№ Артикул Товар Кількість Ціна з 
ПДВ Сума з ПДВ

1 9700 Розетка подвійна з заземленням нар. установка (Сі) АСКО 10 шт 31,36 313,60

Разом: 
У тому числі ПДВ:

313,60
52,27

Всього найменувань 1, на суму 313,60 грн.
Триста тринадцять гривей^ІО^к&цІйок 
У т.ч. ПДВ: П 'ятд еся т^ і|^ и в н І^ '^ р ^ й о к
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