
7.3. При порушенні строків виконання послуг або надання послуг Виконавець 
сплачує Замовнику штраф у розмірі 0,1 відсотка вартості послуг, з яких допущено 
прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять 
днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості.

7.4. Сплата штрафу чи пені не звільняє винну сторону від виконання договірних 
зобов’язань.

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 календарних 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 відповідними державними органами.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 10 
кален-дарних 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 і діє до 31 грудня 2018 p..
10.2. Цей Договір укладається і підписується у 2-х примірниках, що мають однакову 

юридичну силу.

XI. Інші умови
Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його 

підписання до виконання зобов'язань сторонами у повному обсязі, крім випадків:
11.1. зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків 

замовника;
11.2. зміни ціни за одиницю товару не більш як на 10 відсотків у разі коливання 

ціни такого товару на ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, 
визначеної в договорі;

11.3. покращ ення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не 
призведе до збільшення суми, визначеної у договорі;

11.4. продовження строку д ії договору та виконання зобов'язань щодо передачі 
товару, виконання послуг, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених 
об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі форс-мажорних 
обставин, затрим-ки фінансування витрат замовника за умови, що такі зміни не призведуть до 
збільшення суми, визначеної у договорі;

11.5. узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та 
якості товарів, послуг і послуг);

11.6. зміни ціни у зв'язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін 
таких ставок;

11.7.зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики 
індексу інф ляції, зм іни курсу інозем ної валюти у разі встановлення в договорі про 
закупівлю  порядку зміни ціни залежно від зміни такого курсу, зміни біржових котирувань, 
регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю.


