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Товариство з обмеженою відповідальністю «Бумвест», в подальшому "Продавець", в особі 
директора Вернигори Сергія Івановича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та 
Служба у справах дітей та сім’ї  Подільської районної в місті Києві державної 
адміністрацій в подальшому "Покупець", в особі начальника Служби Маринченко Вікторії 
Валентинівни, що діє на підставі Положення, уклали договір про наступне:

І. Предмет договору
1.1. Продавець зобов’язується у 2020 році поставити Покупцю товари, зазначені у специфікації, 
а Покупець - прийняти і оплатити такі товари.
1.2. Найменування товару: дезинфекційні засоби. Код за ДК 021:2015 (24455000-8 
дезинфекційні засоби).
1.3. Обсяги закупівлі товарів можуть бути зменшені залежно від реального фінансування 
видатків.

II. Якість товарів
2.1. Товар, який поставляється за даним Договором, повинен відповідати діючим в Україні 
стандартам або технічним умовам заводу-виробника.

III. Ціна договору
3.1. Ціна цього Договору становить: 10635,00 грн. (Десять тисяч шістсот тридцять п'ять 
гривень 00 копійок), в тому числі ПДВ — 1772,50 грн.
3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.
3.3.Зобов’язання за договором виникають лише у разі наявності відповідних бюджетних 
призначень.

IV. Порядок здійснення оплати
4.1. Розрахунки проводяться у безготівковій формі за рахунок коштів місцевого бюджету, 
шляхом перерахунку коштів на рахунок Продавця, вказаний у розділі XII цього Договору, на 
підставі видаткової накладної протягом 10-ти днів з моменту поставки товару.
4.2. У випадку затримки оплати замовлення Покупцем як бюджетної установи (відсутність 
коштів на розрахунковому рахунку чи затримки фінансування) він зобов’язується провести 
оплату поставленого товару протягом 10 календарних днів з дня надходження коштів на свій 
рахунок.

V. Поставка товарів
5.1. Строк поставки товару здійснюється протягом 5 (п’ять) днів з дати підписання Договору.
5.2. Місце поставки товару: 04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, 14.
5.3. Відвантаження, доставка товару здійснюється власними силами Продавця.

VI. Права та обов’язки сторін
6.1. Покупець зобов’язаний:
6.1.1. Проводити оплату протягом 10 календарних днів з моменту поставки товару за кінцевим 
призначенням, а у випадку затримки фінансування, протягом 10 календарних днів з дня 
надходження коштів на свій рахунок.
6.1.2. Прийняти поставлені товари відповідно до видаткової накладної.
6.2. Покупець має право:
6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов’язань Продавцем, 
повідомивши про це його у строк 30 календарних днів;
6.2.2. Контролювати поставку товарів 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. В будь -  який час перевіряти матеріально -  технічну базу Продавця необхідну для 
виконання умов даного Договору.
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6.2.5. У разі не поставки Продавцем товарів, визначеним даним Договором, здійснювати їх 
закупівлю у інших суб’єктів господарювання на власний розсуд до моменту відновлення 
постачання товарів Продавцем.
6.3. Продавець зобов’язаний:
6.3.1. Забезпечити поставку товарів відповідно до встановлених графіків.
6.3.2. Забезпечити поставку товарів, якість яких відповідає умовам, установленим розділом II 
цього Договору.
6.3.3. Нести всі витрати щодо перевірки якості та кількості продукції.
6.3.4. Нести всі ризики, яких може зазнати продукція до моменту передачі Покупцю.
6.4. Продавець має право:
6.4.1. Отримувати необхідну інформацію з питань оплати та виконання умов договору.
6.4.2. На дострокову поставку товарів за письмовим погодженням Покупця;
6.4.3. У разі невиконання зобов’язань Покупцем Продавець має право достроково розірвати цей 
Договір, повідомивши про це Покупця у строк ЗО календарних днів.

VII. Відповідальність сторін
7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони 
несуть відповідальність, передбачену законом та цим Договором.
7.2. У разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань при закупівлі товарів (робіт, 
послуг) за бюджетні кошти Продавець сплачує Покупцю штраф у розмірі 0,5 % від суми 
необхідної для сплати товару за один день постачання, за кожний окремий раз зафіксованого 
невиконання або несвоєчасного виконання зобов’язань. Фіксація невиконання або не 
своєчасного виконання зобов’язань Продавцем здійснюється комісією у складі представників 
Служби у справах дітей та сім’ї Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, про 
що складається Акт фіксації невиконання або не своєчасного виконання зобов’язань.
7.3. У разі не поставки Продавцем товарів, визначених даним Договором, протягом 5 (п’яти) 
днів без поважних причин, Покупець має право розірвати цей Договір в односторонньому 
порядку, повідомивши про це Продавця за 5 (п’ять) календарних днів до дати розірвання 
Договору.

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 3 днів з моменту їх 
виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.
8.3. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 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 не досягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому 
порядку.

X. Строк дії договору
10.1. Цей Договір діє до 31.12.2020 р.
10.2. Відповідно до частини 3 статті 631 Цивільного Кодексу України умови цього Договору 
застосовуються до відносин, що виникли між сторонами до моменту укладання цього договору.
10.3. Дія Договору припиняється:
- повним виконанням Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором;
- за згодою Сторін;
- з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.
10.4. Цей Договір укладається українською мовою і підписується у двох примірниках, що 
мають однакову юридичну силу.



XI. Додатки до договору

Невід’ємною частиною цього Договору є:
- Додаток 1. Специфікація.

XII. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

Продавець: 
ТОВ «Бумвест»

01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 18-А 
тел. (044) 371-65-35; факс 277-33-96 
р/р ІІА913808050000000026003190669 
в АТ «Райффайзен Банк Аваль», м. Київ 
МФО 380805
Код за ЄДРПОУ 23702466 
ІПН 237024626550 
Свідоцтво ПДВ № 37629500

Покупець:
Служба у справах дітей та сім’ї  Подільської 
районної в місті Києві державної 
адміністрації

04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, 14 
тел. 425-02-71,425-45-70 
р/р иА838201720344290001000078008 
Держказначейська служба України, м. Київ 
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 37393756 
Не є платником ПДВ (бюджетна неприбуткова 
установа).



Додаток № 1 
До Договору № 
в ід « <?fv> {? // 2020р.

СПЕЦИФІКАЦІЯ

№
з/
п

Арти
кул Найменування Од.

вим.
Кіль
-ть

Ціна без 
ПДВ

Сума без 
ПДВ Ціна з ПДВ Сума з ПДВ

1
30512 Антисептик для 

рук, ЮОмл. 
«Арніка»

ПІТ. 20 60,00 1200,00 72,00 1440,00

2

ДЗ/S Дезинфікуючий 
засіб для рук 
«Safety» 1л з 
дозатором

ПІТ. 10 275,00 2750,00 330,00 3300,00

о3

250500 Спиртовий гель 
для гігієнічної та 
хірургічної 
дезінфекції шкіри 
рук
«АНІОСГЕЛЬ»
500мл

ПІТ. 10 220,80 2208,00 264,96 2649,60

4

225000 Засіб для
дезінфекції (рідкий 
концентрат) 
«СУРФАНІОС 
ПРЕМІУМ НПК,
5л

ПІТ. 1 2454,50 2454,50 2945,40 2945,40

Разом без ПДВ: 8862,50
Сума ПДВ: 1772,50

Всього з ПДВ: 10635,00

Всього: Десять тисяч шістсот тридцять п'ять гривень 00 копійок, в тому числі ПДВ — 
1772,50 грн.

Продавець: 
ТОВ «Бумвест»

Покупець:
Служба у справах дітей та сім’ї Подільської 
районної в місті Києві державної адміністрації


