
Додаток №3
до тендерної документації

ДОГОВІР № _____
поставки товару

Громадська організація “Неурядова організація “ІН ТАЧ ЮКРЕЙН
ФУНДЕЙШН”, в особі Голови правління Бойко Наталії Сергіївни ЄДРПОУ: 44749100,
що зареєстрована за адресою : Україна, 10012, Житомирська область, місто Житомир, вул.
Мазепи Івана, буд. 70/1, кв. 6, що діє на підставі Статуту (далі - Замовник), з однієї
сторони, та

___________________________________, в особі _______________________, який
діє на підставі _____________________(далі - Постачальник), з іншої сторони, разом -
Сторони,  уклали цей договір про таке (далі - Договір):

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Постачальник зобов'язується у термін встановлений цим договором поставити
Замовнику товари, зазначені в Специфікації (Додаток № 1), а Замовник - прийняти і
оплатити цей товар.
1.2. Кількість товарів вказано у специфікації, яка є невід’ємною частиною цього
Договору .
1.3. Постачальник зобов'язується поставити Товар за адресою, а саме: Житомирська
область, м. Коростень, (точна адреса визначається при підписання договору).
1.4. Постачальник зобов’язується організувати монтаж товару, визначеного у Специфікації
(Додаток 1) до цього Договору.
1.5. Постачальник гарантує, що Товар, який є предметом Договору, вільний від будь-яких
прав і претензій з боку третіх осіб.

II. ЯКІСТЬ ТОВАРУ
2.1. Постачальник повинен поставити Замовнику товари, якість яких відповідає умовам
цього Договору, тендерній документації та пропозиції учасника.
2.2. Товар, що постачається, повинен мати необхідні сертифікати, реєстраційні
посвідчення або свідоцтва про реєстрацію, інструкції українською мовою, затверджені в
установленому порядку, супроводжуватися документами щодо кількості, гарантійних
термінів, найменування виробника. Кожна серія повинна супроводжуватися документом,
який посвідчує якість товару.
2.3. Постачальник гарантує якість Товару, що постачається Замовнику за цим Договором.
Гарантія якості діє протягом строку, встановленого виробником товару, що становить 12
місяців.
2.4. Упаковка, в якій відправляється товар, повинна повністю забезпечувати його
збереження під час перевезення.

III. СУМА ДОГОВОРУ
3.1. Ціна на Товар встановлюється в національній валюті України та визначається в
Специфікації до Договору (Додаток № 1).
3.2. Загальна вартість Товару, що поставляється за даним Договором, визначається на
підставі Специфікації до Договору (Додаток № 1) та становить
3.3. Сума на товар встановлюється в національній грошовій одиниці України.
3.4. Умови Договору про поставку товару не повинні відрізнятися від змісту тендерної
пропозиції (у тому числі ціни за одиницю продукції) переможця процедури закупівлі та не



повинні змінюватися після підписання Договору про закупівлю до повного виконання
зобов’язань Сторонами.

IV. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ
4.1. Оплата Товару здійснюється Замовником протягом 10 (десяти) календарних днів з дня
підписання Видаткової накладної на Товар, шляхом перерахування грошових коштів на
поточний рахунок  Постачальника, вказаний в розділі 14 Договору.
4.2. Передача-приймання Товару здійснюється уповноваженими представниками
Замовника та Постачальника за адресою: Житомирська область, м. Коростень, (точна
адреса визначається при підписанні договору), у змонтованому вигляді шляхом його
огляду, перевірки на справність і працездатність та підписання Видаткової накладної на
Товар, яка надається Постачальником протягом 1 робочого дня з дня поставки Товару за
Договором.

V. ПОСТАВКА ТОВАРУ
5.1. Строк поставки  товару - до 10 жовтня 2022 року.
Порядок здійснення поставки: поставка Товару здійснюється після отримання заявки (за
допомогою поштового, телефонного зв’язку, електрона пошта, тощо) від уповноважених
осіб Замовника.
5.1.1. Товар повинен поставлятись однією партією або окремими партіями до сплину
терміну передбаченого п.5.1. цього договору.
5.1.2. Товар п5.2. Місце поставки товару – м.Коростень (точна адреса визначається під
час підписання договору).

VI. 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 з видатковою накладною.
6.1.3. Замовник зобов’язаний оплачувати товар Постачальнику на підставі накладної з
відтермінуванням платежу не більше 15 календарних днів.
6.2. Замовник має право:
6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Постачальником,
повідомивши про це його у строк 10 календарних днів до розірвання;
6.2.2. Контролювати поставку товару у строки, встановлені цим Договором;
6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі товарів та загальну вартість цього Договору залежно від
реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до
цього Договору;
6.2.4. Повернути видаткову накладну Постачальнику без здійснення оплати в разі
неналежного оформлення документів, зазначених у розділі IV цього Договору (відсутність
печатки, підписів, тощо.)
6.2.5.Замовник має право вимагати від Постачальника здійснити поставку товару
відповідно до заявки на умовах, що визначені договором.
6.2.6.Замовник має право в односторонньому порядку достроково розірвати Договір у разі
невиконання та неналежного виконання зобов’язань Постачальником, повідомивши його у
строк не менше ніж за 5 днів.
6.2.7.Замовник має право у будь-який час припинити дію Договору повністю або частково
у випадку, якщо відпала необхідність закупівлі даного Товару або у разі припинення
фінансування.
6.3. Постачальник зобов'язаний:
6.3.1. Забезпечити поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;
6.3.2. Забезпечити поставку товарів, якість яких відповідає умовам, установленим



розділом II цього Договору;
6.3.3. Постачальник зобов’язаний забезпечити поставку товару, та надати всі супровідні
документи, в тому числі ті, що підтверджують якість поставленого товару.
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 календарних днів до
розірвання.

VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором
Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством.
7.2. В разі несвоєчасного виконання зобов’язань Постачальник сплачує Замовнику
штрафні санкції (пеню) у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України,
що діяла у період за який нараховується пеня, від вартості непоставленого товару за
кожний день затримки.
7.3. В разі несвоєчасного виконання зобов’язань щодо оплати товару, що встановлені цим
Договором, Замовник сплачує Постачальнику штрафні санкції (пеню) у розмірі подвійної
облікової ставки Національного банку України, що діяла у період за який нараховується
пеня, від суми заборгованості за кожний день затримки.
7.4. Розірвання договору не звільняє Сторони від відповідальності, що передбачена цим
договором.
7.5. Сторони залишають за собою право не застосовувати штрафні санкції.

VIII. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання
зобов’язань по цьому Договору, якщо це невиконання викликано обставинами
форс-мажору.
Обставинами форс-мажор за цим Договором є: аварії, стихійні лиха, техногенні та інші
катастрофи, акти уряду, оголошення військового стану, епідемії, епізоотії, за умови, що ці
події прямо впливають на виконання цього Договору.
8.2. Сторона Договору, для якої настали обставини передбачені п. 8.1. цього Договору
зобов’язана повідомити іншу Сторону протягом 5 днів про настання таких обставин, в
противному випадку обставини форс-мажору будуть вважатися такими, що не заважають
для виконання зобов’язань.
8.3. Сторони у випадку настання форс-мажорних обставин мають право перенести терміни
виконання даного Договору чи оголосити про припинення його дії.
8.4. Сторони домовились, що у випадку неможливості виконання Сторонами свого
зобов’язання у зв’язку з настанням форс-мажору тривалістю більше, як 20 календарних
днів, Сторони можуть припинити дію договору.

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 його Сторонами і діє до 31
грудня 2022 року, але в будь-якому випадку до повного виконання зобов'язань Сторонами
за цим Договором.



10.2. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову
юридичну силу. 

XІІ. АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
11.1. Постачальник гарантує, що службові (посадові) особи, які здійснюють повноваження
щодо управління його діяльністю або підзвітні йому (далі – особи), не притягалися до
відповідальності за вчинення корупційного правопорушення та/або не були засуджені за
злочин, вчинений з корисливих мотивів.
11.2. Постачальник гарантує та зобов’язується не здійснювати (як безпосередньо, так і
через третіх осіб) будь-які матеріальні/нематеріальні заохочення, зацікавлення,
стимулювання, пропозиції, тобто не пропонувати, не обіцяти, не надавати грошову
винагороду, майно, майнові права, переваги, пільги, послуги, знижки, нематеріальні
активи та будь-які інші преференції працівникам Замовника та особам, які пов’язані
будь-якими відносинами з Замовником, що є відповідальними за умови виконання
зобов’язань, передбачених цим Договором, включаючи їх родичів та інших подібних чи
уповноважених осіб, за вчинення ними дій чи бездіяльності з використанням наданих їм
повноважень в інтересах Постачальника, та/або в інтересах третіх осіб і всупереч
інтересам Замовника.
11.3. У разі надходження до Постачальника зі сторони працівників Замовника, вимог чи
пропозицій про отримання матеріальних/нематеріальних заохочень, зацікавлень,
стимулювань у формі грошової винагороди, майна, майнових прав, переваг, пільг, послуг,
знижок, нематеріальних активів та будь-яких інших преференцій, за вчинення ними
певних дій чи бездіяльності з використанням наданих їм повноважень на користь
Постачальника, останній зобов'язаний негайно повідомити Замовника про такі факти.

XІІ. ІНШІ УМОВИ.
12.1. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому
Договорі реквізитів та зобов'язуються протягом 7 (семи) днів в письмовій формі
повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання
пов'язаних із цим несприятливих наслідків.
12.2. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і
мають

юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та
скріплені їх печатками.
12.3.  Невід’ємною частиною Договору є Додаток № 1 - Специфікації.
12.4. Замовник має статус неприбуткової громадської організації.
12.5. Постачальник має статус платника податку на прибуток на загальних підставах.
12.6.Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов в двох
автентичних

примірниках, що мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.

XIV. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК                                                                                         ПОСТАЧАЛЬНИК



Додаток №1
до Договору № ____від ____.____. 2022 р.

СПЕЦИФІКАЦІЯ
на закупівлю товару

№
п/п

Торгівельна
назва

Країна
виробник

Одиниця виміру
(форма

пакування)

Кількість Ціна за од.
(грн.)

без ПДВ

Ціна всього
(грн.)

без ПДВ
1 …
2 …
3 …
4 …

Всього без ПДВ
ПДВ

Всього з ПДВ*
Загальна вартість тендерної пропозиції, грн. прописом

* Якщо учасник не є платником ПДВ, колонка «ПДВ» та  «Всього з ПДВ» не
заповнюється

ЗАМОВНИК                                                                                         ПОСТАЧАЛЬНИК


