
ДОГОВІР № 57864 
на поставку товару за бюджетні кошти

м. Київ " «& £» Р 1? 2020 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛІЗОФОРМ МЕДІКАЛ» (надалі іменується «Постачальник»), в 
особі директора Дмитріва Ігоря Андрійовича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та КОМУНАЛЬНЕ 
НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 6м ДНІПРОВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ (надалі іменується «Покупець»), в особі Ол іих-* /Т _______ , який діє на
підставі О т  ̂ 3 іншої сторони, в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо -
«Сторона», уклали цей &ог$вір, в подальшому -  Договір, про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Наумовах цього Договору Постачальник зобов'язується поставити і передати у власність Покупцю товар за ДК: 021- 
2015 к . / о 0000-3  «.у згідно
специфікації (надалі іменується «Товар»), а Покупець зобов'язується прийняти такий Товар та його оплатити на умовах 
даного Договору.
1.2. Факт передачі Товару від Постачальника Покупцю підтверджується підписаними видатковими накладними, які є 
невід’ємною частиною даного Договору.
1.3. Товар поставляється окремими партіями на підставі замовлення Покупця.
1.4. Обсяг Закупівлі може бути зменшений залежно від реального фінансування видатків.

2. УМОВИ ПОСТАВКИ І ЦІНА ТОВАРУ
2.1. Замовлення складається Покупцем на підставі цього Договору (з обов’язковим зазначенням асортименту і кількості 
Товару, місця передачі Товару, отримувача Товару) та передається Постачальнику для його погодження в письмовій 
формі, за допомогою факсу, телефонного зв’язку або через представника Постачальника. Узгоджені Сторонами 
асортимент і кількість Товару, що має бути поставлена Покупцю, відображаються у підписаних Сторонами видаткових 
накладних та специфікації.. Специфікація є навід’ємною частиною Договору.
2.2. Постачальник відвантажує Товар на адресу Покупця (в межах України) на умовах ОБР (доставка товару 
Постачальником у пункт зазначений Покупцем) відповідно до правил ІНКОТЕРМС 2010 протягом 5 робочих днів з 
моменту погодження Постачальником замовлення Покупця..
2.3. У випадк> доплати поставленої партії Товару в строк, вказаний в пункті 4.2. цього Договору, Постачальник має 
право зупинити поставку поточної партії Товару та/або відмовитися від поставки всіх наступних партій Товару до 
повної оплати Покупцем всього раніше придбаного Товару.
2.4. Право власності на Товар і всі ризики втрати, пошкодження або знищення Товару, переходять від Постачальника до 
Покупця з моменту підписання видаткової накладної на Товар.
2.5. Товар поставлений за видатковими накладними, що оформлені між Сторонами протягом терміну дії Договору, 
вважається таким, що поставлений на підставі та в межах Договору, навіть при відсутності вказівки (посилання) на 
Договір в самих видаткових накладних.
2.6.Постачальник, зобов’язаний, при передачі Товару Покупцеві, реєструвати податкові накладні, розрахунки коригувань 
кількісних і вартісних показників до податкових накладних, що надаються Покупцеві, в Єдиному державному реєстрі 
податкових накладних, протягом терміну передбаченого чинним законодавством для такої реєстрації. Також, у 
відповідності зі ст.201 Податкового кодексу України надавати Покупцю належним чином оформлені податкові накладні 
не пізніше 15 календарних днів з моменту виникнення у Постачальника податкових зобов’язань відповідно до ст. 187 
Податкового кодексу України.
2.7. Прийманню Товару за кількістю та якістю, здійснюється згідно з вимогами інструкції про порядок приймання 
продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного вжитку за кількістю (затверджена постановою 
Державного арбітражу при Раді Міністрів СРСР N П-6 від 15.06.65 р.) та Інструкції про порядок приймання продукції 
виробничо-технічного призначення і товарів народного вжитку за якістю (затверджена постановою Державного 
арбітражу при Раді Міністрів СРСР N П-7 від 25.04.66 р.) з доповненнями та змінами, які внесені до них згідно з 
установленим порядком або іншими нормативними актами України, які будуть прийняті з цього питання замість 
вищезгаданих.

3. ЯКІСТЬ ТОВАРУ
3.1. Якість Товару повинна відповідати державним стандартам або технічним умовам згідно діючого законодавства 
України для товарів даного типу.
3.2. Постачальник зобов'язаний у момент передачі Товару надати в розпорядження Покупця оригінали або завірені копії 
документів, що засвідчують відповідність Товару вимогам стандарту або технічних умов відповідно до діючого 
законодавства України.
3.3. При виявлені невідповідності Товару по якості, по кількості умовам цього Договору, Сторони складають Акт про 
невідповідність, в якому зазначають недоліки. Складений Сторонами Акт про невідповідність є підставою для 
допоставки Товару, заміни неякісного Товару на аналогічний Товар належної якості. Транспортні витрати по допоставці 
Товару, заміні неякісного Товару несе Постачальник.
3.4. Товар підлягає обов'язковому маркуванню відповідно до вимог стандарту або технічних умов.
3.5. Товар упаковується в тару у відповідності із вимогами відповідних стандартів або технічних умов таким чином, щоб 
забезпечити його захист при перевезенні та зберіганні за умови нормального поводження із Товаром при перевезенні, а 
також забезпечення відповідних умов складування та зберігання.



/

4. ЦІНА ДОГОВОРУ Й УМОВИ РОЗРАХУНКУ
4.1. Сума Договору складає 17 670,12 грн. (Сімнадцять тисяч шістсот сімдесят гривень 12 копійок), т.ч. ПДВ -  
2 945,02 грн.
4.2. Розрахунок за поставлений товар здійснюються шляхом перерахування Покупцем на банківський поточний рахунок 
Постачальника коштів за поставлений товар, керуючись вимогами ст.. 49, 51 Бюджетного кодексу України та на умовах 
відтермінування платежу на строк 30 (тридцять) календарних днів з моменту поставки товару. У разі затримки 
бюджетного фінансування розрахунок за поставлений товар здійснюється протягом 7 (семи) банківських днів з дати 
отримання бюджетного призначення на фінансування закупівля на свій реєстраційний рахунок.
4.3. Розрахунки здійснюються в національній валюті України -  гривні. Днем оплати вважається день зарахування коштів 
на рахунок Постачальника.
4.4. Ціни договору відповідають рівню звичаних цін. Сторони обізнані щодо цін, шо склались на ринку відповідних 
товарів.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1. За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору Сторони несуть відповідальність у відповідності до 
цього Договору та діючого законодавства України.
5.2. У випадку прострочення поставки Товару, Постачальник на вимогу Покупця, повинен сплатити Покупцеві пеню у 
розмірі подвійної облікової ставки НБУ, від вартості не поставленого Товару, за кожний день невиконання своїх 
зобов’язань.

6.ФОРС-МАЖОР
6.1. Сторони погодилися, що у випадку виникнення форс-мажорних обставин (дії нездоланної сили, що не залежить від 
волі Сторін), а саме: пожеж, повеней, іншого стихійного лиха або сезонних природних явищ, забастовок, блокад, ембарго, 
масових заворушень, прийняття відповідних рішень державними органами, Сторони звільняються від відповідальності за 
невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань на час дії зазначених обставин.
6.2. У випадку, коли дія зазначених обставин триває більш ніж 20 днів, кожна зі Сторін має право на розірвання цього 
Договору і не несе відповідальності за таке розірвання за умови, що вона повідомить про це іншу Сторону не пізніше, ніж 
за 10 днів до розірвання.
6.3. Достатнім доказом дій форс-мажорних обставин є документ, виданий уповноваженим на те державним органом.
6.4. Форс-мажорні обставини автоматично продовжують виконання зобов'язань за цим Договором на термін їхньої дії.

7. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
7.1. Всі спори, що виникають між Сторонами в процесі виконання умов цього Договору або в зв’язку з ним, підлягають 
вирішенню шляхом переговорів між Сторонами.
7.2. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою 
підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

8. ІНШІ УМОВИ
8.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до 31 грудня 
2020 року, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань по цьому Договору.
8.2.У разі отримання від Постачальника акта взаєморозрахунків, Покупець зобов’язується відповісти на нього протягом 
10-ти календарних днів від дати отримання.
8.3. Договір може бути припинений за вимогою однієї із Сторін з письмовим попередженням іншої Сторони за 30 
календарних днів.
8.3. Припинення дії цього Договору не звільняє Сторін від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії 
цього Договору.
8.5. Усі зміни і доповнення до цього Договору є дійсними, якщо вони зроблені в письмовій формі і підписані 
уповноваженими представниками Сторін.
8.6. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються діючим законодавством України.
8.7. Постачальник є платником податку на прибуток на загальних підставах.
8.8.Покупець ілиоЧ/Л ілч ___________________________
8.9. Цей Договір складено в двох ідентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу, з яких один зберігається в 
Постачальника, а один - у Покупця.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН
ПОСТАЧАЛЬНИК:
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Додаток № 1 
До Договору поставки № 57864 від " " 2020 р.

СПЕЦИФІКАЦІЯ № 1 
НА ЗАКУПІВЛЮ ТОВАРІВ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

№ з/п Код Найменування Одиниця
виміру Кількість Ціна, грн 

без ПДВ
Сума, грн 
без ПДВ

1 Засіб дезінфікуючий "АХД 2000 експрес 
(АЬЮ 2000 ехргезз)", 1000 мл

ШТ 36 196,67 7080,12

2 Засіб дезінфікуючий "АХД 2000 експрес 
(АЬЮ 2000 ехргезз)", 5л шт 4 655,00 2620,00

3 Засіб дезінфікуючий "Тіланол", 1 кг ШТ 2 200,00 400,00

4
Засіб дезінфікуючий "Фермісепт 
(г егтізерї)", 1000 мл

шт 6 430,83 2584,98

5 Засіб дезінфікуючий Ензоклін 
(Епгосіеап), 1000 мл

шт 6 255,00 1530,00

6
Засіб дезінфікуючий Аеродизин, 1000 
мл

шт 2 255,00 510,00

14 725,10 
ПДВ: 2 945,02

Разом з ПДВ 17 670,12
\

Сума прописом: Сімнадцять тисяч шістсот сімдесят гривень 12 копійок

Постачальник:

ТОВ "ЛІЗОФОРМ МЕДІКАЛ"
01133, м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 31, каб. 314 

* р/р 26001001323947 в ОТП Банк
Код банка 300528 
Код ЄДРПОУ 36257034

Покупець:

КНП "МІСЬКА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № б" 
ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
49000, Дніпо, Караваєва, будинок № 68
?ІуІІ'#/у£УЛоШоЖ<'%~О0°ІОРо0 Ь
В ^  « А  .
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