
(rМ) х LL/o
договtв лtгзf,]!-0_
про нлдання послуг

сNr],МаJинiвка 202l р

вlддIл освIти, культури, спорту тА молодl мАjIиtIlв('ько[ (,l]Jlи1lllI()i I,.\.(ll
ЧУГУiВСЬкоГо РАЙоНУ XAPKIBCbKoi оБЛАСтl в особi началыtика Б.лоRа L,,iJ,. який,ll{ ,ll lr .l(Llrt
IlОЛОЖеННЯ, НаДаЛi ЗаМОвяик, та ТОВ Видавництво (Ранок>, що дiс на lli.,lcTaBi CTa,r уту в особl ]lllpUlil()]]l
Круглова BiKTopa Володимировича, надмi Виконавець. з другоi стОРОНИ. уКЛаr'lаlt,гь д()гttвiр rrpo Hirc rr rrlc

l.прЕдмЕт договору.
l,],ПрсдмсTо[' договору. вiдповiдно до ЛК 02l:20l5 791i2000o-8 lIос;tуIи. lruв.яr.rlrr r ,lplr,L,,l
_ 1розповсюджеlIIiя: одержаIIlIя, зберiгання. обробка i видача лруковаll(); Ilpo]lyKIlii),

].2, Закупiвля здiйсню€l.ься з урахуваI]ням вимог сlагrей 2J. 4lJ Бюлжелlоlо Ko,Iexcy Украillи
2. зоБов,язАнIUI cToPIH,

2,l, Виконавець зобов'язу. ться:
2,1,1, Отримати пiлручники згiдно з локументаNlи про вiлвантаження irrротягом 48 Iодин сповiспlll] KI]lI](хдно)) про iх одсржання для ползльшого ро:]пол|лу ло навчалыlих lilклалах,
2 l ], ]tlбсlllечиlи lloBlrr збсрсжеlrня якосri пlдручникiв,
2,l,], Зr iдrrо з олсржанокl вiд КtsIjЗ <ХАНо) рознаряllкою готува],и лOкуIlсttтп ,tля ,l.стirвки lr1.1p\ lllrr1 \lla ,tL

призначенням,
2 l 4 lнформ)вJlи ]аvовника ,lpo на_\о Lж(ння лi.lручникiв,
2,1,5, Згiдно з отиманою вiд метолиста рознарядкою видати лiдручиики ЗамовlIикч paJoM

актом виконаних робiт,
2,1,6, При виникне8нi обставин, що перешкоджають належIlому виколаlIвю cBoix ]обов.яlltllь, 

'l1.o1\l 
] LLl\

ДпI овором, repMiHoBo повiлоvи ги про це 3aMoun"na
2,1,7. У документах на вiдвантаження зазначати, що пiдручники оIIлачсно Мiлосвiти Укра-lпл
2,2. Замовпик зобов'язус,l ься]
2,2, L Олержаlи пiлручники за адресою Запlовttика,
2,2,2, Оллаrити нФlанi лослуr,и згiлно aKTiB виконаllих робiг у строк. визlIаlIсниii rl,.].2,
:2,], IIрхйпяTя Iriлрччники зl кiлькiстrо т:] ,KicTIo проl,ягом :l8 (сорока Rосьмrl) |1),д,JIl ll() j]Lri:l1,1.! !

вказаного TepMiHy лретензii Виконавцем не приймаюlься,

3.порядок розрАхункIв тА строки оплА.l.и.
з,l,3а наланi llослуги Викоцавець отриму€ 8,5уо (BiciM цilrих ll'яl,ь лесяlих BlдlulNlll) л1,1 B.lIrl(!L

пiдручникiв,
З,2, Оплата за виконанi послуги здiйснюеться протяго]tt 30 (трилцяти) каrlеIljlарних лlIlв J NlUtlclr \

отриtr]апtlя лiлручпикiв та пiдписання акту виконання робiт.
J,]. Очiкувана BapTicтb послуг на перiод дii договору 20000 грн,0(] кол, (двалllять тися.l грп, ()(] K()]l ) l l.iIJ rL.

передбачено.
Bpазiнcoбxiднoс'гiмoжскopигyватисьвзмежнoстiBiдфакти'1llooтpиМаниxlloсrIyгlx]l
додатковоl улоди,

4. Форс_млжор.
4,l, Сторони звirlьняlоться вiд вijlловiдальностi за час,l,кове чи IIовIIе IIсвикоIIаlIl1я а{]о llcIla]lc)tiIlc пlllio l.Li l|,

3обов'язань за Договором, якчlо вони с наслiдхом непереборноi сили (lюr,ic)(i. lK]t]clll. tc\l ltL )\t\
стихiйного лиха. воснних дiй, загальноi вiйськовоi Moбi]Iirallii. обмс,кеIlllя Koмcл;lalIIcbfiol |1 Ll I]]
блокали. страйки i iнших обставиII непереборноi сили), i якщо цi обставини бе]Ilоссредньо BII]llllI\ lIl l.
виконання Договору. Ttt виконання лродOвжу(ться вi.tповi:tнu Hu (1рок] llрOlяI.ом якolо Ll)r Lll ]Ll
обставини,

,l2, Якпю форС лlажорвi обставиIIи бУлуть продовжуватисЯ бiлыше,грьоХ lriсяIliв, то кожrtа зi 1.1rlprrl or i.
ма,l,и право вiдмовитися вiл подшlьшого виконання зобов.язань }а ДоI оsором, i в llbo\ly BlllIl1,Ili , l(,r (, ,

вважа(]ться liрипинсним у випа/.lку досяпtення сторопами зголи Ilpo IlpaBUtsl llJc]l1.1KlL llo
taHoto Доtовор}.

4,З, СТОРОНа. ЯКа Не МОЖС ВИКОНати зобов'язаttня ]а Логовором. повинна письмово }lc IlIl|Illllc l яlt| l ]r]
повiдомити iншу СторонУ про настання форс - мажору. приrrинепIlя виконаl|IIя cвolx ]0()о!.яl!lr1, ]

проектом врсгулювання вза€мних зобов'язань,
:1,4. IIаявнiсть форс rllажорних обсl.авин ма(. бути пiдтверлrксла rrсобхiппими ]rt)KyMclIraIlll l(11)](l]kr

]rромисловоi паJlати або iнUJого уловноваженого оргаIlу Украit|и
il,5, НеЛОВlЛОМЛСННЯ абО НССВОСЧаСне поВlдомлення llpu HacT,,nn" чи llрllllиllсп]lя qюрс \Iажорll1,I ()(l.].L]r l]

позбавляa Сторону права на них посилатися.

ьiл" QY - 1,24/



5.вIдповцлJIьнIсть cTOPIH.
5,1. Виконавець вiлшкодову€ замовнику повну Bapтicтb пошкоджени)( тrабо втрачених пИручникiв з йог(

вини протягом з0 (тридцяти) калеядарних днiв з моменry такого лошкоtDкення тrабо втрати,
5,2, За недотримання cтpoкiв сплати зазначених в п, З.2, Договору Замовник сплачу€ Виковавцю пеяю,

розмiрi подвiйноi облiково'i ставки НБУ, що дiяла на момент прострочення за кожний ден]
прос,Фочсння.

j,З, У виlIалку порушення сsоiх зобов'язанъ за цим Доtовором Сторони несlпь вiдповiлмьнiсть визначен,
Ilим lIоговором,га чинним законодавством. Порушенням зобов'язання € його невиконання аб(
l]clIaUleжHe виконання. тобто виконання з порушенням умов. визначених змiстом зобов'язання.

5,.1, Сlорони не несуть вiдповiдtt,lьнiсть за порупrення своiх зобов'язань за цим Договором! якщо вон(
сltu]ося не з iх вини. Сторона ввiDкаеться невинуватою, якщо вона доведе, що вжила Bcix залежния Bil
uе] заходiв дrя належного виконання зобов'язання.

5.5. Жолна iз CTopiH ве llесе siдповИмьцiсть за невикоцаншl чи ненмежне виковання сsоiх зобоs|язань п(

цьому Договору, якшо це невиконання чи неналежне виконання зумовленiдi€ю обставин неперсборно
сили (форс-мажорних обставин).

5 6, 3а однора]ову необlрунтовану вiдмову вiд виковання cвoix зобов'язань винна Сторона сплачус iнmii
( lopoнi штаф ) poiмlpl J 00 вiд Bapтoc]l послг,

6. строк дIi договору тд Iншt умови.
a],1, логовiр набувае чинностi з моменту пiдписанця i дi€ до 3l фудня 2021 року (включцо), а в частия

розрахункiв.- до повного виконання зобов'язань.
6,2. l]иконавець мас право прилинити виконання cвoix зобов'язань по договору в разi затимання оплатl

lloL.Iyl бiльше! нlж на J0 (rридчягь) днiв,
6,З, Логовiр може бути пролонгований за вза€мною згодою cтopiH, про цо зацiкав,ленa Сторона повинн

llовiпомити i}Iшу не пiзнiше нiж за l мiсяць до закiнчення строку дii договору. У разi згоаи сторояl
,,6,\в'я lKoBo маю |ь (клас lи письмовий документ.

6,1, Уvоsи даного Логовору можуть бути змiненi за взаемною зrодою cтopiн з обов'язковим окладанняi
ll11сьмового документу.

6,5, Доlовiр може бути розiрваний за взаемfiою згодою cтopiн, Односторонн€ розiрвання Договору можлив
лише в випадках. передбачених цим Договором та заководавством Украiни.

6,6, Кожна iз cTopiH мас право розiрвати цей Договiр в односторонньому порядку, попер€дньо письмов
повiдомити про це друry сторону за 1 мiсяць iз зобов'язанням вiдшкодувати Bci завданi ним збитк
другiЙ cтopoвi,

(r 7, Yci спори, шо пов'язанi з цим Договором вирiшуютъся шляхом переговорiв мiж Сторонами, Яrurо спi
ве може б}ти вирiшениЙ шляхом переrоворiв, BiH вирiшу€ться в судовому порядку за встановлево!
lliлвillомчiстю 1,а лiдсуднiстю такого спору, визначеному вiдповiдним чинним законодавством Украiни,

(, 8, У випадках, не передбачених даним Договором! сторони керуються нормами чинноrо законодавства,
7. РЕкВIзиТи cToPlH:

IIролавець: ПОКУПЕЦЬ:

|'ОВ (ВилЕвницlво (PaHoKD

Ko.L (']lPllOY ] l060]00
i()р,а;tрссаiб l З02. л{. XapKiB,
ву,l,Кiбахьчича, буд,27, KB.l З5.
lIoIll,roBa алреса:6] 05l, м, xapKiB,
B\]l, КоlеJыtикiвська, буд, 5,
p'pUA З2 ]2R209 00000260060 l 003 8 ] З]

й. мФо 328209

Вiмiл освiти, KуJIt'rypHl спорту Iд мололi
Малипiвськоi селишпоi ради Чуryiвського
xapKiBcbKoi областi

Код €ДРПОУ 4l85I276
yKpaiнa, бЗ525, xapкiBcbKa обл., Чуryiвський р-н,
сел ще мiського тилу Мминiвка, ВУЛИЦЯ СОiЧА,
будинок 5, корпус А

KpyгlloB в C,I],



звIт
про договiр про закупiвлю, укладеЕиЙ беэ використавня електропвоi системи закупiвель

UA-2021 _02_09-000636"a

Дата укладеЕня договору:

Номер договоруi

09 лютого 2021 00|00

гзбЗ6-а

НаЙменуванпя замовппка ВIДДIЛ ОСВIТИ, КУЛЬТУРИ, СПОРТУ ТД МОЛОДI
мАJIинIвськоi сЕлищноi рАди чугуiвського
РАЙОНУ XAPKIBCbKOi ОБЛАСТI

Каrегорiя замовttика: Юридичпа особа, яка забезпечуе потреби держави
або територiальноi громади

Кол згiдво з €ДРПОУ замовнпка: 41851276

Мiсцезнахолх(еппя замовЕпка: бЗ525, yкpaiнa, xapкiвcbкa обл., селище мiського
типу Малинiвка, ВУЛИЦЯ СОIЧА, будиЁох 5, корпус

НаЙмепJвавЕяпостачальяика ТОВАРИСТВОЗОБМЕЖЕНОЮ
ToBapiB, викопавця робlт чп ВIДПОВlДАЛЬНIСТЮ ВИДАВНИЦТВО 'РАНОК'
падавача послуг (для юридичпоi (тоВ ВиддвНиЦТВо 'Рднок')
особш) або прiзвище, lм'я, по
батьковi (для фlзпчrrоi особп), з
яким }.IФалеЕо договlр:

Код згiдцо з €ДРПОУ/ре€страцiйtrпй З1060300
Еомер облlковоi карткп платника
податкiв побтачальппка ToBaplB,
впкопавця робiт чи цадавача послуг:

Мiсцезrrахолження постачальпика 61071, yкpaiвa, xapкiBcbкa обл,, Micтo xapкiв,
ToBapiB, викоЕавця робiт чп ВУЛИЦЯ КИБАJlЬЧИЧД, будиIiок 27, квартира 135
надавача послуг (лля юридичноi 0577175l0l
особц) або iriсце прохшвапвя (для
фiзичноi особп) та rtoмep телефоку,
телефаксY:

Впд предмета закупiвлi: ПослуIи

Назва предмета зак}тriвлl: ДК 021:2015 79820000-8 Посл}ти, пов'язаtri з друком
(розповсюдr(евпя: одержавЕя, зберiгаппя, обробка i
видача друкованоi продукцii (дК 02l:2015 (едияий
закупiвельrlий словнпк>, що наЙбiльше вiдповiдао
назвi яоменклатурноi позицii прецмета закупisлi:
79823000-9 Послуги з друку та доставки
надруковапоi пролукчii))

Код 3а €дцЕцм зак]гцlвельццм ДК 021:2015:79820000-В: Послуги, пов'язанi з
словппко1,1: друком



[iаЙмепуваппя (номепклат}та,
асортимепт) ToBapiB, робiт чrt послуг

KiлbKicTb
ToBapiB/
робiт чri
послуг

1 послуIа

вiдповiдно до вимоI чинного закоЕодавства Украiни
та умов доlовору

20 000,00 UAH

вiд 09 лютого 2021
до З1 грудня 2021

ДК 02l|2015 79820000-8 Послуги,
пов'язанi з друком (розповсюджепЕя:
одержання, зберiганЕя, обробка i видача
друкованоi продукцii (ДК 021i2015
(единий закупiвельний словник>, що
найбiльше вiдповiдае назвi
номенклатурноi позицii предмета
закупiвлi: 79В2З000-9 Послуги з друку та

] доставкt надр}товаяоi продукФ))

Irrформацiя цро техпiчпi та якlсЕl
характерпстикп ToBapiB, робir чrr
посл}т:

Цiпа договору:

Строк дii договору:

мiсце поставкц
ToвapiB,
вrкопапЕя робiт
чи падаяЕя
послуг

бЗ525, yкpaiнa,
xapKiBcbкa область,
смт Малияiвка,
провулок ПуцкiIlа
2а

Строк
поставкп
ToBapiB,
впковапЕя
робiт чи
падаllня
послуг

по З1 грудня
2021

Джерело фiнаЕсування закупiвлil

Джерело фiпаясуваfiвя закупiвлi опис Сума

Мiсцевий бюджет 20000 IJAH

Iдептtrфiкатор договору UA-2021-02-09-000636-a,b1

Найменувапкя (помепклатура, асортпмецт) ToBapiB, робir чIt
послуг

ДК 021:2015 79В20000-8 ПослуIи, пов'язанi з друком
(розповсюджеЕЕя: одержапня, зберiганнr, обробка i видача
друкованоi процукцii (ДК 02]:20l5 -Сдиний закупiвельнии
словвик-, цо найбiльше вjдповiдас назвi номенклат}рноi позицii
предмета за(упiвлi: 7982З000-9 ПослуIи з друку та доставки
надрукованоi продукцii))

Одпнпця
вимiру

послуга

цiпа за
одпнпцю

т----..'--.-----



а9,а2,2021

fttf,lrE

hllpsr/prozofto,gov Uа/рlап/UД-Р_202 ] 02 0В,00 ] 125_Ь

РГОZ l ГIО

новйни Под Pro?or.o мз.kеt lвФобо(с калькулятор варrосr lазу

ДК 021:20,1 5 79820000-8 Послуги
пов'язанi з друком (розповсюдхення: 20 000
одерхання, зберiгання, обробка i

видача друкованоi продукцi't (!К
021 .2015 <€диний закупiвельний
СЛОВНИК',, ЛО НаЙбiльL,lе вiдповiдас
чазвi ноvенrла l урноl гозицi'r
п редlvета закупiвлi: 7982З000-9
Послуги з друку та доставки
надруковано't п родукцi't))
1]А р 202] о2,03.00]]25-ь i lrзьеЬз6](е]43еOа2аh]2а]96е252ьз

Опубл {ова;о: 03 лю]оr о 202] ] ]:5З

ГлепроЕний,{ифровийпппи(яакпад.но п4р,lбрил]

ФормА рlчного плАну зАкупlвЕль
Перейти до оrолоеевня про проreдення зэкупiм]

lнформацiя про за lй овн и ка

о эа@мlфаgхNп

] найменував|я: вlддlл освlти, культури, спорту тА молод] мминlвськоi сlлищноi рдди чугуlвського
рАйонухАрк Bcbкoi оБлАсгl
2 код зriдно з €дрлоУ: +4185]276
З,Мkцезнаtодхення:ухраiна,хэрkiвсь!аобпасть,..лицёмсь(оiоrипуМалин].lа,6З525,вулИL{ЯСОlЧДбудйнок5,

а ка,еrорiя: юридичяа особа, я(а !6езпечу. потреби дерхаsи або терйrорiально, rромади

lнформацiя про поедмет закуп iвлi

О Порадф жячв4 праr.l2 grуrU
5. KoHlpeTHa назва лредмета ]а(упiвлl:дх 02r:2015 7912оооо€ поФуrи. по.'яз.нl ! дrуюм (розпо.сюдж.ннi.
одЁрж.ннi, з6.рlr.няr, обро6(. l .rд.ч. лrукофяо-l пrоду{цП иК О2l rО15 .€диirй ,.купi..льний
ио.ниr., чо найбl!ьше .iдло!lда. я.э.i номенuатурхоlпозrФiлредмФ. Фхупiмl: 7982зоо0.9 поФуrr з
друху т. досIr.{g H.дpyro.aioi прод)i{цii])

6. Коди вiдповiдни( клэ.иФ аторlв пред"ета захупiвлl:

о про мвфаФодх o2l:2015
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дк02],20]5] 79320000.3 _ лос

кЕК3:2240 _ Оплата послу.{(рiм комунальвих)

3. Po3Mip бюдхетноrо признач€нNя з.t (ошторисом або о!!куваса зарт crb предметJ ].куп вл 20000UAH

дl.рало ф,яав.ув}нiя ]акуп,в, i

9, Лроцедура rаkупlмi: Закупlм, бёз .иrори(таiiя еле*lро!ноi сисrеми

О Хараý.рuочхz процёюlр,

r0 ОрЕнiоз|йй почJто( пров.девllя процедури зпхуп,вл: лю!ий,2021

!окументи за N,4oBH и ка

прозорро

л.!,!н FлI лjозод,.

друзl рЕсурси

Prozono Mi .t c{ iнopy,eцIцзо

контАкти

t]3 1м) 231,42,37, 0,300.90з-100

вул Бул ьваряо. Куд?я з. ьха, 2 2

прия,рк пjеФфцац ия0 олOUепЕя

f t? о' о
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