
ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТОВАРУ № Я Л 
м. Балта « ~̂£>» ЛО 2021 року

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС „БАЛТСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ 
ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №2- ГІМНАЗІЯ” БАЛТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ (Далі -  Покупець) в особі головного директора Доні Лілії Анатоліївни, що діє на 
підставі Статуту, з однієї сторони, та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ВК «КОРНА» (далі -  Продавець), в особі директора Маркова Андрія Косг 
підставі Статуту, разом -  Сторони (кожен окремо -  Сторона), уклали цей ,
Договір) про наступне.

тМігйШйй^/якіай діє на 
Договір ̂ вдзвірї^далі -

Реєстраційний * 
КЖ И 'К Чг

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1г На умовах цього Договору: Продавець зобов’язується у період з дня укладання договот/до 
31 грудня 2021 року поставити Покупцеві Товар, а Покупець -  прийняти та оплатити цей Товар.
1.2. Найменування товару: «Паливні пелети з лушпиння соняшнику» за ДК 021:2015 -  
09110000-3 Тверде паливо
1.3. Кількість товару 250 тонн. Номенклатура (асортимент) Товару, що є предметом цього 
Договору, визначаються в Специфікації (Додаток № 1).
1.4. Обсяги закупівлі Товару можуть бути зменшені Покупцем, зокрема з урахуванням фактичного 
обсягу видатків Покупця та залежно від реального фінансування видатків, а також у зв’язку з 
виробничими можливостями та потребами Покупця». Найменування (асортимент), кількість та 
вартість Товару наведені у Додатку № 1 (Специфікація) до цього Договору, який є невід’ємною 
частиною цього Договору.

‘ 2. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
2.1. Ціна цього Договору становить 900 000,00 грн. (Дев’ятсот тисяч гривень 00 копійок), в т.ч. 
ПДВ грн., без ПДВ.
2.2. Ціна Товару означає ціну, за яку Продавець пропонує поставити товар, передбачений в 
специфікації (Додаток № 1) з урахуванням вартості усіх витрат на сплату податків, та інших 
платежів і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені.
2.3. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою сторін, шляхом укладання 
додаткової угоди.
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3. ЯКІСТЬ ТОВАРУ 0
3.1. Якість Товару:. Товар повинен відповідати Державним стандартам України, що 
пред’являються до цього виду Товару, у відповідності до вимог чинного законодавства
3.2. Товар приймається на підставі належно оформлених первинних Документів (відповідної 
накладної).
3.3. У разі постачання товару, що не відповідає вимогам щодо якості, Покупець має право 
вимагати усунення браку, або заміну товару.
3.4. Товар має бути упакований таким чином, щоб виключити його пошкодження при 
транспортуванні.

4. ТЕРМІН ПОСТАВКИі’ц ' Г ’ , •4.1. Товар поставляється Покупцю у відповідності до потреби, згідно замовлень до даного 
Договору.
4.2. Умови та порядок розрахунків: оплата за поставлений Товар здійснюється Покупцем 
впродовж 30 календарних днів з моменту отримання кожної окремої партії Товару у безготівковій 
формі та у національній валюті -  гривні, на підставі первинних документів, оформлених належним 
чином (рахунку на оплату, видаткової накладної чи акту приймання-передачі Товару та 
податкової накладної).

4.3. Місце поставки товару: котельня склад НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ 
„БАЛТСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №2- ГІМНАЗІЯ”, 66101, 
Україна, Одеська область, м. Балта, вул. Шевченка, 4
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4.4. У разі виявлення Покупцем невідповідності Товару технічним умовам, а також при виявлені 
виробничих дефектів в гарантійний період експлуатації Постачальник проводить його заміну на 
якісний за свій рахунок не пізніше трьох днів від пред’явлення претензій Покупця.

5. ПОДАТКОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ
5.1. Продавець зобов’язаний своєчасно надати Покупцю зареєстровану в Єдиному реєстрі 
податкових накладних податкову накладну, складену в електронній формі із дотриманням умов, 
щодо реєстрації електронного підпису уповноваженої Продавцем особи у визначеному 
законодавством порядку.
5.2. У випадку порушення Порядку заповнення податкової накладної, Покупець має право 
затримати оплату вартості отриманих товарів та/або не підписувати акт приймання-передачі 
товарів доки Продавцем не буде надана накладна, про що письмово повідомляє Покупця. Сторони 
погодили, що затримка оплати вартості отриманих товарів у випадках, передбачених цим пунктом 
Договору, не є порушенням Покупцем своїх зобов’язань за Договором.
5.3. Якщо протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з дня, наступного за днем виникнення 
податкових зобов’язань, Продавець не надасть Покупцю належним чином оформлену податкову 
накладну в електронній формі та/або не здійснить її реєстрацію у Єдиному реєстрі податкових 
накладних, Покупець має право стягнути з Продавця неустойку в розмірі 20 (двадцяти) відсотків 
від-вартості товарів без урахування податку на додану вартість по такій податковій накладній з 
подальшим розірванням Договору в односторонньому порядку.

і іродаї. д: іобог 6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
6.1. Продавець зобов’язується:
6.1.1. Забезпечити поставку товару до пункту доставки товару за адресою: котельня склад 
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ „БАЛТСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА 
І-ІІІ СТУПЕНІВ №2- ГІМНАЗІЯ”, 66101, Україна, Одеська область, м. Балта, вул. 
Шевченка, 4 за рахунок Продавця.
6.1.2. Надати завірені печаткою копії документів, які підтверджують якість поставленого товару;
6.2. Продавець має право: ? 4 :
6.2.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за товари; 'й
г  „ . . „ ' і  і м потягам , і ‘і :і <6.3. Иокупець зобов язується:
6.3.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати кошти за товар.накладку $ ^жектпотщій щоймі * • „6.3.2. Належно виконувати умови цього Договору.

л т-г м ••••,-(•!., • ■ Р . {• . . . .  .6.3.3. Приимати поставлені товари за кількістю і якістю у відповідності до чинноголг .. ■ законодавства України.
,  * т-г ' г-? п()чп"’чи6.4. Покупець має право:
6.4.1.Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Продавцем, повідомивши 
його про це у строк не менш ніж за 15 календарних днів до дати розірвання Договору;
6.4.2. Контролювати поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;
6.4.3. Зменшити обсяг закупівель залежно від реального фінансування видатків Покупця. У 
такому випадку Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору.
6.4.4. Відмовитись від приймання Товару у випадку:

Л:ії‘к' - виявлення пошкодження товару;б. ’ .. . Ь; л:!; тлі’" . <- постачання зіпсованого товару;
6.*^. .і 1рОДс:.ВСі І-?:» МІН і . ї О і  V  п- поставки товару, що не передбачений письмовою заявкою Замовника.
("у  А -  ^юсчисію га .(> іь . і і ■■ ... ' X ** • •6.4.5{. Сврєчасно,ртр^іати всі необхідні документи.

6.3.1. Своєчасно та в ішь.к^у .  ' : диРІШЕННЯ СПОРІВ • ,
Єл2Шшіежй6-виконуі<а'гя'’л-іові „  . . А  >7.1. Будь-які пигання, прямо не врегульовані цим Договором, вирішуються у відповідності до
О..'1. », і Д ' іхікг \:-\И і І І. І лІ ,, - -  „чинного законодавства України.
7.2. Всі спори або розбіжності, що виникають між Сторонами по даному Договору, або у зв’язку з 
ним, вирішуються шляхом переговорів. л' Г
7.3. У випадку неможливості вирішення розбіжностей шляхом переговорів вони підлягають 
розгляду в судовому порядку.
6.4.3. Зменшити обсяг зал
г ому ц у Сто 8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

6.4.4. Відмовитись від ирііШ'.’-*. •
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8.1. Сторони даного Договору не будуть нести відповідальності за невиконання або неналежне 
виконання ними своїх зобов’язань, якщо це невиконання викликане діями обставин, що виникли 
мимо волі і бажання Сторін і котрих Сторони не могли передбачити і вплинути на їхнє настання. 
До таких обставин відносяться стихійні природні явища надзвичайної сили, збройні конфлікти, 
ембарго, блокади, страйки та інші.

9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
9.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання та скріплення печатками Сторін та* 
діє до 31 грудня 2021 року включно, але в будь-якому випадку до повного виконання сторонами 
своїх зобов’язань. щ,
9.2. .Кожна із Сторін має право ініціювати розірвання цього Договору, згідно з чинним 
законодавством України.
9.3.До закінчення строку д і ї . Договору Сторони повинні врегулювати всі документальні та 
розрахункові взаємовідносини по суті виконання Договору.
9.4. Дія договору може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі 
на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної у цьому

: : ' : Ц  ■ V
договорі, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку.

мимо волі і бажання Сторін і ю*
До. іакії.ч.„оисіа.і.їп від:;.. . ■ І 10. ІНШІУМОВИ
10.1. Цей Договір укладено українською мовою у 2 (двох) примірниках, що мають однакову 
юридичну силу, по одному для кожної із сторін.
10.2. Сторони зобов’язані повідомляти одна одну про всі зміни у своїй діяльності, які можуть 
вплинути на дотримання умов цього Договору.
10.3. Зміна або розірвання Договору допускається лише за згодою Сторін шляхом укладання 
додаткової угоди керуючись нормами Цивільного кодексу України, Господарського кодексу 

'України та вимог ст.36 Закону України «Про публічні закупівлі» № 922-УІИ від 25.12.2015 р.
40.4;'Сторони домовились, що текст Договору, будь-які матеріали, інформація та відомості, що 
стали відомі в процесі виконання зобов’язань за Договором, є конфіденційними і не можуть 
передаватись третім особам без попередньої згоди іншої Сторони, крім випадків, передбачених 
законодавство:*! України
10.5. Жодна із Сторін не має права передавати свої права за цим Договором третій стороні без 
письмової згоди другої Сторони. ч> У

11.АНТИКОРУПЦІЙНІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
11.1 При виконанні своїх зобов’язань за Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники або 
посередники не виплачують, не пропонують виплатити і не дозволяють виплату будь-яких 
грошових коштів або передачу цінностей та будь-якого майна, прямо або опосередковано, будь- 
яким особам за вчинення чи не вчинення такою особою будь-яких дій з метою отримання 
обіцянки неправомірної вигоди або отримання неправомірної вигоди від таких осіб.
11.2. При виконанні своїх зобов’язань за Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники

де > гк.іг м :о .„ і ... ^  \  ’ г  • -  ттабо посередники не здійснюють дії, що кваліфікуються застосовним для цілей ДоговоруУкраїни т-.ГвШюг ст.Л ><ио іу •*. • ...законодавством, як давання/одержання хабара, комерційний підкуп, а також дії, що порушуіоть
вимоги чинного законодавства та міжнародних актів про протидію легалізації (відмиванню)
доходів, отриманих злочинним шляхом та законодавства про боротьбу з корупцією.
11.3 У разі виникнення у Сторони підозри про те, що відбулося чи може відбутися порушення
умов цього Розділу, відповідна Сторона зобов’язана повідомити іншу Сторону в письмовій формі.
У письмовому повідомленні Сторона зобов’язана послатися на факти або подати матеріали, що

!!'■ . О ;■ О _  1 . . _  . _достовірно підтверджують або дають підстави припускати, що відбулося чи може відбутися 
порушення будь-яких положень вказаного вище пункту цього Розділу іншою Стороною, її 
афілійованими особами, працівниками або посередниками. Після надіслання письмового 
повідомлення, відповідна Сторона має право зупинити виконання зобов’язань за Договором до 
отримання підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться, яке надається не 
пізніше 14 календарних днів з моменту отримання повідомлення.
11.4.У разі вчинення однією із Сторін дій, заборонених у цьому Розділі, та/або неотримання

їй ц>ші >> .фаі.і.л.фі, ... іт . . Г _іншою Стороною у встановлений Договором термін підтвердження, що порушення не відбулося
або посередники ІІС чдііісн.ч. щ г г
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або не відбудеться, інша Сторона має право зупинити виконання Договору на будь який строк, 
письмово повідомивши про це іншу Сторону.

XIII. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ
Невід'ємною частиною цього Договору є:
Додаток №1 -  Специфікація товару;
Додаток №2 -  Технічні характеристики товару;

XIV. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Замовник

НВК «Балтська ЗОНІ І-ІІІст. №2-гімназія»- 
Балтської міської ради 
Одеської області
Ідентифікаційний код (ЄДРПОУ): 26470938 
Юридична адреса: 66101, Україна,
Одеська обл., м.Балта, 
вул. Шевченка, буд.4 
тел. 04866-2-11-05 °ю 

) р/рІІА478201720344200005000099219 
) ДКСУм.Київ ’ехнічиі харшсі-с] * .

МФО 820172

Доні Л.А.

|ІЧ школімошашв*».,

\\«\ ’т « т  ш .  Ш і  . , ,/̂ТПущрддиу^О ІЩ ім а Шмеіі > у .д.

І д : і ! КОД ’ДІ-МК
Юридична адреса: 6610 : . л ■ ' і
Одеська обл., м.Бакш, ]
вул. Шевченка,; оуд.4 * |
тсл. 04866-2-11-05 : 
р/рУ А47820172034420000 • . ' ()(Л  
■ДКСУ й.Київ 
Ш  '820172.

М, ГІ. (підтіЬ)
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Постачальник
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВК «КОРНА»

Юр. адреса: Україна, 69001, 
м. Запоріжжя, пров. Грізний, буд. 4 
Поштова адреса: Україна, 69001, 
м. Запоріжжя, пров. Грізний, буд. 4 
р/р: ИА723133990000026000000200999, 
Банк: АТ КБ «Приватбаик», МФО 313399 
Код ЕДРПОУ: 43510456 •

Директор



Додаток №1 
до Договору № Ь т  
від « Д(о» 2021 р.

СПЕЦИФІКАЦІЯ ТОВАРУ
і.
§

№ Найменування товару Одиниця
виміру Кількість

Ціна без 
урахування 

ПДВ, грн. /літр
Сума, грн.

1
Пелети з луїппиння 
соняшника т 250 3600,00 900 000,00

Усього без урахування ПДВ:
• г  п д в

,
Усього з ПДВ:

900 000,00
-

900 000,00

ВІД ПОСТАЧАЛЬНИКАВІД ЗАМОВНИКА

і Іайменувашіи товар)

Полети з лушпиння
І 1 іІ | соняшника



Додаток №2
до Договору № Р ~Г
від « Л £,» АО  2021 р.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРУ

№
з/п Назва Технічні характеристики

1 Діаметр: в межах від 4 мм до 15 мм

2 Довжина: (5-10мм)
3 Зольність на сухий стан палива: в межах до 4%
4 Загальна волог а: не більше 12%;

5 Нижча теплота згорання не менше 4345 ккал/кг

6 Упаковка:
•

Ві§ Ьа§ (1 тонна)

7 Сировина: Соняшник
і

« Токсичність: не дозволено

9
-

Не допускаються сторойні матеріали
| - -.і

стебла, листя, клей, пластмаси, мінеральні 
домішки, металеві включення та інші

1

'7*з " 
'■і

Діаметр:
„ ..... !.. ....  . . . . .  (
Довжина:

і 1 ВІД ЗАМОВНИКА ВІД ПОСТАЧАЛЬНИКАЗагальїтіюлога:
і.ШИЯ і

г , {
V
}

ВІД-ЗАМОВіШЇЛ



ДОДАТКОВА УГОДА № 1

до Договору № 57 від 26.10.2021 р.

м. Балта _  2021 року

НВК «Балтська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2-гімиазія» Балтської міської ради 
Одеської області, (далі -  «Покупець»), в особі директора Доні Лілії Анатоліївни, що діє на підставі 
Статуту, з однієї сторони та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВК «КОРНА», (далі 
-«Продавець»), в особі директора Маркова Андрія Констянтиновича, який діє на підставі Статуту, 
з іншого боку, разом -  «Сторони», уклали цю Додаткову угоду №1, надалі -  Додаткова угода, до 
Договору № 57 від 26.10;2021р. про наступне:

. 1. Вмести зміни до Розділу 3 даного договору та викласги його в наступній редакції:
2.1 Ціна цього договору становить 900 006.00 (Девятсот тис.грн 00 коп), без ПДВ.

Реєстрація договору здійснюється в 2 етапи:
1. Відповідно до наявних кошторисних призначень на 2021 рік на суму -  574 485,30 грн. 

■м - і,а;‘ (Пятсот сімдесят чотири тис. чотириста вісімдесят п'ять грн. 30 коп)
2. Відповідно до довідки про зміни до кошторису на 2021 рік на суму -  325 514,70 (Триста 

двадцять п'ять тис. п'ятсот чотирнадцять грн.. 70 коп).
И8К «Б алтсі.ка :.г

2. Всі інші умови Договору, залишаються незмінними, і Сторони підтверджують свої
зобов'язання за ними.

~  «П р одав ец ь»), в ' ( к . . і,и;
3. Дана Додаткова угода набуває чинності з дати її підписання обома Сторонами, діє протягом

строку дії Договору та є його невід'ємною частиною.

4. Ця Додаткова угода складена в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по 
одному для кожної із Сторін.

Роєстрація договору ... .ни 

: 1, Відповідно ДО .іаяв .

(ПЯТСОТ СІМДеСЯТ ЧОТІ; ! Т: ' ,
2 . ЙІД'ЮВІДЙО д о  ДОВІД-/- : Н) і

Двадцять п'ять тис н .

..К.Марков


