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Сторони: «Замовник» - Департамент житлового господарства Вінницької міської ради, в
особі директора департаменту Фурмана Романа Сергійовича, повноваження якого підтверджені
Положенням про департамент, та «Виконавець» - Комунальне сільськогосподарське
підприємство «Запоріжзеленгосп» Запорізької обласної ради (переможець закупівлі №_ІІА2018-07-03-003131-а), в особі генерального директора Гарбера Юрія Володимировича, що діє на
підставі Статуту, уклали цей Договір про нижченаведене.
1. Предмет договору
1.1. За результатами проведеної тендерної закупівлі код ДК 021:2015 - 03450000-9 розсадницька
продукція (придбання саджанців дерев), Замовник доручає, а Виконавець бере на себе
зобов’язання поставити Замовникові саджанці дерев (далі - Товар) для міського озеленення та
висадити їх, а Замовник - прийняти і оплатити товар.
1.2. Кількість, асортимент та ціна товару зазначається в Специфікації (Додаток №1 до Договору).
1.3. Товар повинен відповідати технічному опису, зазначеному в Специфікації (Додаток №1 до
Договору)
1.4. Обсяги закупівлі товару можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків
та потреб Замовника.
1.5. На Виконавця покладається організація виконання робіт, забезпечення охорони праці і техніки
безпеки при виконанні робіт, забезпечення необхідними матеріально-технічними, енергетичними і
трудовими ресурсами.
2. Умови поставки
2.1. Поставка, роботи розвантаження і занесення товару до місця його використання, посадка товару
здійснюється силами та за рахунок Постачальника.
2.2. Термін поставки та висадки: жовтень - листопад 2018 року.
2.3. Місце поставки (висадки) товару: прибудинкові території та місця загального користування
м.Вінниці, адреси яких будуть надаватись Замовником додатково.
2.4. Передача-приймання товару здійснюється у присутності представників Постачальника та
Замовника.
2.5. Факт приймання-передачі товару засвідчується Замовником та Постачальником шляхом
підписання накладної після висадки дерев.
2.6. Висадка дерев оформляється актом за підписами Замовника та Постачальника.
2.7. Право власності на поставлений товар переходить від Постачальника до Замовника в момент
підписання останнім накладної.
3. Якість товару.
3.1. Постачальник повинен поставити Замовнику товар, якість якого відповідає умовам,
встановленим чинним законодавством України до цієї категорії товарів. Технічні, якісні
характеристики Товару повинні відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним
актам діючого законодавства (державним стандартам, технічним умовам тощо).
3.2. Підтвердженням якості з боку Постачальника є
^
3.3. Замовник має право відмовитись від прийняття товару, який не відповідає за якістю умовам
Договору. Товар неналежної якості підлягає обов’язковій заміні Постачальником.
3.4. Постачальник гарантує приживання та розвиток саджанців протягом одного року з дати
виконання робіт по їх висадці.
3.5. В разі, якщо саджанець всох протягом даного періоду, Постачальник забезпечує висадку нового
саджанця на даній території за свій рахунок.
4. Ціна і орієнтована сума договору
4.1.Загальна вартість договору складає 1300000,00 грн. (один мільйон триста тисяч гривень).
4.2.Ціни, вказані у Додатку №1 до Договору, встановлюються твердими і перегляду не підлягають.
4.3.
В ціну товару включаються витрати на транспортування до місця висадки, навантаження,
розвантаження, висадку саджанців дерев, тощо.

4.4.Бюджетні зобов’язання за цим договором виникають в межах відповідних бюджетних
асигнувань (призначень).
4.5.
Сума договору може корегуватись відповідно до бюджетних призначень.
4.6. Обсяги закупівлі товарів можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків
Замовника.
5. Порядок здійснення оплати
5.1.Усі розрахунки за Договором здійснюються у національній валюті України шляхом
перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника.
5.2.
Оплата здійснюється протягом 30-ти (тридцяти) календарних днів після підписання Сторонами
видаткових документів.
5.3. У разі затримки відповідного бюджетного фінансування розрахунок за поставлений Товар
здійснюється протягом 7 (семи) банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного
фінансування на свій реєстраційний рахунок.
6. Права та обов’язки сторін
6.1. Замовник зобов'язаний:
6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі здійснювати оплату за поставлений товар;
6.1.2. Приймати поставлений товар згідно накладної.
6.2. Замовник має право:
6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Постачальником,
повідомивши про це його у строк за 15 календарних днів;
6.2.2. Контролювати якість та строки поставленого товару, встановлені цим Договором;
6.2.3. Переглядати обсяг закупівлі товару та загальну вартість цього Договору залежно від
реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього
Договору.
6.3. Постачальник зобов'язаний:
6.3.1. Забезпечити поставку товару та висадку товару у строки, встановлені цим Договором;
6.3.2. Забезпечити поставку товару, якість якого відповідає умовам, установленим розділом З
цього Договору.
6.4. Постачальник має право:
6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлений товар.
7. Відповідальність сторін
7.1.У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть
відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Договором.
7.2. У разі порушення термінів постачання Товару Постачальник виплачує Замовнику пеню у
розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми оплати за кожен день прострочення. При
постачанні неякісного Товару Постачальник має проводити заміну відповідно до цього Договору.
7.3. Оплата штрафних санкцій не звільняє винну Сторону від обов'язку виконати всі свої
зобов'язання за Договором.
7.4. Одностороння відмова від виконання зобов’язань за Договором не допускається, крім випадків,
передбачених Договором.
7.5. У разі порушення зобов’язань зі сторони «Виконавця» більше трьох разів, «Замовник» має
право розірвати договір в односторонньому порядку.
8. Форс-мажорні обставини
8.1.Жодна із сторін не нестиме відповідальність за повне або часткове невиконання будь-якого зі
своїх обов’язків, якщо невиконання буде наслідком таких обставин, як повінь, пожежа, землетрус і
інші стихійні лиха, а також війна або військові дії, що виникли після укладення Договору.
8.2.Якщо будь-яка з таких обставин безпосередньо вплинула на виконання зобов’язань в строк,
встановлений в Договорі, то цей термін пропорційно переноситься на час дії відповідної обставини.
8.3.Сторона, для якої склалася неможливість виконання зобов’язання, про початок, передбачуваний
час дії та припинення вищевказаних обставин повинна негайно, однак не пізніше 10 днів з моменту
їх початку або припинення, в письмовій формі повідомити іншу сторону.

-

8.4.Факти, що викладені в повідомленні, повинні бути підтверджені Торгово-промисловою
палатою або іншою нейтральною компетентною організацією відповідної сторони.
Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення позбавляє Сторону права посилатися на будь-яку
вищевказану обставину як на підставу, що звільняє
від відповідальності за невиконання
зобов’язання.
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 відповідності до
законодавства України в Господарському суді.
10. Термін дії договору
10.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання
Сторонами, та діє до 31.12.2018 року, а в частині розрахунків до повного його виконання.
10.2. Цей Договір укладається і підписується у двох оригінальних примірниках, що мають
однакову юридичну силу, з яких один примірник знаходитися у Постачальника, другий - у
Замовника.
Н.Інші умови
11.1. 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. Додатки до договору
12.1 Невід'ємною частиною цього Договору є:
- Специфікація (Додаток № 1).
Адреси, реквізити і підписи Сторін та печатки
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Департамент житлового господарства
Вінницької міської ради
21100,м.Вінниці, вул. Соборна,59
р/р 3541909302^733, УДКСУ у м. Вінниці
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Комунальне сільськогосподарське підприємство
«Запоріжзеленгосп» Запорізької обласної ради
69600, м.Запоріжжя, Оріхівське шосе, 9

В.Гарбер

Додаток 1
до Договору
СПЕЦИФІКАЦІЯ
на закупівлю товару
Конкретна назва
предмета
закупівлі

Од.
виміру

Кількість

Липа формована
широколиста

шт.

450

Гіркокаштан
звичайний

шт.

250

Клен
гостролистий

шт.

300

ВСЬОГО

Технічний опис
предмету закупвлі
Дерево
родини
липових.
Використовується
для
міського озеленення. Вік: 510 років. Висота: 2,00 - 2,50
м. Діаметр стовбура: 6-8 см.
Кількість скелетних гілок: 1015 шт. Пагони молоді, товсті,
червонувато-коричневі,
негусто
опущені.
Сформована закрита коренева
система. Діаметр кома: 40 50 см. Ком+контейнер
Використовується
для
міського озеленення. Вік: 510 років. Висота: 2,00 - 2,50
м. Діаметр стовбура: 6-8 см.
Кількість скелетних гілок: 1015 шт. Сформована закрита
коренева система. Діаметр
кома:
40
50
см.
Ком+контейнер
Використовується
для
міського озеленення. Вік: 5-8
років. Висота: 2,00 - 2,50 м.
Діаметр стовбура: 6-8 см.
Кількість скелетних гілок: 1015 шт. Ш ирина крони 60-80
см.
Сформована
закрита
коренева система. Діаметр
кома:
40
—
50
см.
Ком+контейнер.

Ціна
(з ПДВ),
грн.за
один.

1$00/(?0

1300,00

ЗоїГсеР, <?0

1300,00

390Щ о с

1000 шт.
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Загальна
вартість
(з ПДВ), грн.
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