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ОГОЛОШЕННЯ  

про проведення спрощеної закупівлі  

 

1.Найменування замовника: Комунальне підприємство «Житлово-комунальний центр»  Славутицької 

міської ради 

2.Код згідно з ЄДРПОУ замовника:  32631821 

3.Місцезнаходження замовника: 07101, Київська область, м. Славутич, Київський квартал, буд. 14 

4.Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками: Уповноважена особа КП 

«ЖКЦ» - ЖУКОВА Тетяна, тел. (04579) 2-37-41,  e-mail:  kpgkc4@meta.ua 

5.Вид предмета закупівлі: товар 

6.Конкретна назва предмета закупівлі: Дрова паливні цурками (мікс твердих та м’яких порід),  код 

національного класифікатора України ДК: 021:2015  «Єдиний закупівельний словник» 03410000-7- 

Деревина  

7.Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за 

наявності): предмет даної закупівлі не ділиться на лоти 

8.Кількість товарів або обсяг робіт чи надання послуг, опис предмета закупівлі чи його частин, в тому числі їх 

необхідні технічні та інші параметри: визначено згідно  технічних вимог (Додаток 2). 

9.Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 07101, Україна, Київська обл., 

Вишгородський р-н, м. Славутич, Київський кв-л, буд.14 

10.Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом 14 (чотирнадцяти) робочих днів з 

дати підписання договору, але не пізніше 21 листопада 2022 року.  

11.Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): Оплата здійснюється у формі післяоплати 

протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту поставки товару на підставі  видаткової накладної, у 

разі якщо відповідні бюджетні кошти надійшли на реєстраційний рахунок Замовника в органах 

Державного казначейства. 

12.Очікувана вартість предмета закупівлі:  150 000,00 грн. 

13.Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися пропозиції учасників: українська 

14.Джерело фінансування закупівлі: кошти місцевого бюджету 

15.Розмір мінімального кроку пониження ціни: 0,5 %, 750,00 грн. 

16.Дата та час закінчення подання запитів на уточнення та/або запитань щодо закупівель: відповідно до 

інформації на електронному майданчику.  

17.Дата та час початку подання пропозицій: відповідно до інформації на електронному майданчику.  

18.Дата та час закінчення подання пропозицій: відповідно до інформації на  електронному майданчику.  

19.Вимоги до кваліфікації учасників та спосіб їх підтвердження. 

     У складі своєї пропозиції учасник повинен надати через електронний майданчик наступні документи 

(перелічені документи повинні бути надані в електронному вигляді у форматі PDF, скановані та містити 

розбірливі зображення):  

-  форма «Цінова пропозиція» (Додаток 1). 

 

- свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ або витяг з реєстру платників ПДВ (якщо учасник є 

платником ПДВ) або платника єдиного податку (якщо учасник є платником єдиного податку); 

 

-  свідоцтво про державну реєстрацію або виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців у вигляді розширених даних; 

 

-  статут (інший установчий документ), в якому засвідчена правомочність особи  на укладання договору 

та на здійснення права постачальника на проведення відповідної діяльності; 

 

-  документи, що підтверджують повноваження особи на укладення договору; 

 

- довідку у довільній формі, у якій зазначаються контактні данні учасника (повна назва, ЄДРПОУ, 

місцезнаходження, поштова адреса, банківські реквізити, телефон, електронна адреса; відомості про 

контактну особу); 

 

- технічні вимоги до предмету закупівлі, які повинна відповідати  вимогам документації Замовника 

(Додаток 2); 

 

-  гарантійний лист (Додаток 3); 

 

- лист погодження чи не погодження з проектом договору або підписаний та скріплений печаткою проект 

договору без додатків ( Додаток 4); 
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-  гарантійний лист в довільній формі, яким підтверджується можливість поставки товару, який є 

предметом закупівлі та пропонується Учасником у необхідній кількості, якості та встановлені строки за 

вказаною адресою; 

 

- лист-згода на обробку персональних даних в довільній формі. 

 

12.Строк укладання договору: Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний 

переможцем спрощеної закупівлі, на наступний день після оприлюднення повідомлення про намір 

укласти договір про закупівлю, але не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір 

укласти договір про закупівлю.  

13.Перелік критеріїв та методика оцінки пропозицій із зазначенням питомої ваги критеріїв: „Ціна – 100%”. 

14.Розмір та умови надання забезпечення пропозицій учасників (якщо замовник вимагає його надати): не 

вимагається  

15.Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю (якщо замовник вимагає його 

надати): не вимагається  

16.Інша інформація: 

16.1.Витрати на доставку та навантажувально-розвантажувальні роботи входять у вартість товару та 

виконується Постачальником. 

16.2.Якість товару повинна відповідати вимогам діючих державних стандартів або технічним умовам, та 

підтверджуватись відповідними документами на момент поставки. 

16.3.Постачальник гарантує належну якість Товару, його відповідність діючим стандартам. 

16.4.У разі поставки неякісного товару, замовник повертає такий товар Постачальнику. 

16.5.Оголошення розроблено відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон). 

Терміни, які використовуються в цьому оголошенні, вживаються у значенні, наведеному в Законі. 

- Відхилення пропозиції учасника: 

Замовник відхиляє пропозицію, згідно ч. 13 ст. 14 Закону. 

-     Відміна закупівлі: 

1. Замовник відміняє спрощену закупівлю, згідно ч. 17 ст. 14 Закону. 

2. Спрощена закупівля автоматично відміняється електронною системою закупівель, згідно ч. 18 ст. 

14 Закону. 

16.6.Учасник повинен одночасно додати до  своєї цінової  пропозиції (прикріпити на сайті електронного 

майданчика у сканованому вигляді  всі документи, які вимагаються Замовником в даній процедурі 

закупівлі. Тобто, на момент, коли аукціон завершено та автоматично визначено переможця, всі документи 

Учасника повинні бути в наявності. 

Після проведення аукціону документи, які відразу не було надано  Учасником,  розглядатись 

Замовником не будуть.  

У разі ненадання одночасно усіх необхідних документів, пропозиція Учасника розгляду не підлягає та 

відхиляється  як така, що не відповідає вимогам, зазначеним в оголошенні.  

Після проведення аукціону додатково завантаженою може бути лише форма «Цінова  пропозиція» з 

новою, зниженою ціною. 

                                                                                  

Додатки до оголошення: 

Додаток 1 – Форма «Цінова  пропозиція». 

Додаток 2 – Технічні вимоги. 

Додаток 3 – Гарантійний лист                                            
Додаток 4 – Проект договору. 
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 Додаток 1  

ФОРМА 

«ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ» 
 

_______________________________________(назва підприємства/фізичної особи), надає свою пропозицію   

щодо участі у закупівлі: Дрова паливні цурками (мікс твердих та м’яких порід), за кодом національного 

класифікатора України ДК: 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» 03410000-7- Деревина  

 

 
         Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі надані пропозиції, та розуміємо, що Ви 

не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами. 

Разом з цією пропозицією ми погоджуємося з усіма вимогами цієї Документації та проектом договору. 

Ознайомившись з технічними вимогами щодо кількості та термінів поставки товару, що закуповується, 

ми маємо можливість і погоджуємось забезпечити Замовника товаром відповідної якості, в необхідній кількості 

та в установлені замовником строки. 

 

Подаючи цю цінову пропозицію та відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 

01.06.2010 №2297-VІ, даємо згоду на збір, обробку, використання, поширення та доступ до персональних 

даних, які передбачено Законом України «Про публічні закупівлі», а також згідно з нормами чинного 

законодавства, наших персональних даних (в т.ч. паспортні дані, ідентифікаційний код, електронні 

ідентифікаційні дані (номери телефонів, електронні адреси) або інша необхідна інформація, передбачена 

законодавством) відомостей, які надаємо про себе для забезпечення участі _______________(назва учасника) у 

процедурі закупівлі, цивільно-правових та господарських відносинах. 

 

 

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи підприємства/фізичної особи, завірені печаткою*                             

______________________ /ініціали та прізвище/ 

 

 

 

*не стосується Учасників, які здійснюють свою діяльність без використання печатки, згідно законодавства. 

 

Увага!! 

** У разі надання пропозицій Учасником - не платником ПДВ такі пропозиції надаються без врахування ПДВ 

та у графі «Загальна вартість, грн., з ПДВ» зазначається ціна без ПДВ, про що Учасником робиться 

відповідна позначка. 

 

 

 

 

№ з/п Найменування 

товару 

Одиниця 

виміру 

Кількість Ціна за 

одиницю, 

грн., без ПДВ 

Ціна за 

одиницю, 

грн., з ПДВ** 

Загальна 

вартість, 

грн., з 

ПДВ** 

1 Дрова паливні 

цурками  (мікс 

твердих та м’яких 

порід) 

м3 93    

Вартість пропозиції                                                                                                                                         

______________________________________грн (зазначається з ПДВ або без ПДВ**) 

(Цифрами та словами) 
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Додаток 2  

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 

Дрова паливні цурками (мікс твердих та м’яких порід) 

за кодом національного класифікатора України ДК: 021:2015 «Єдиний закупівельний 

словник» 03410000-7- Деревина 

 
№ 

з/п 

Найменування Одиниці 

виміру 

Кіль-

кість 

Довжина 

цурок 

Інші вимоги 

1 Дрова паливні  

цурками     (мікс 

твердих  та м’яких 

порід) 

м. куб. 93 не  більше 45 

см. 

Дрова твердих порід -30%, м’яких -

70%. Дрова мають бути сухими,  з 

вологістю не більше 35%, діаметр не 

більше - 35 см. Відхилення довжини та  

діаметру цурок в межах + 2 см.  

Продукція не повинна бути  в 

попередній експлуатації. 

Дрова повинні бути очищені від сучків. 

Висота сучків, що залишилася не 

повинна перевищувати 30 мм. 

Дрова можуть бути як в корі так і без 

кори. 

Дрова повинні бути без гнилі та 

трухляви. 

 

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи підприємства/фізичної особи, завірені печаткою*                             

______________________ /ініціали та прізвище/ 

 
*не стосується Учасників, які здійснюють свою діяльність без використання печатки, згідно законодавства. 

 

 

Примітки: 

    Зазначений предмет закупівлі повинен відповідати діючим на цю продукцію ТУ У, ДСТУ. 

    Учасник зобов’язаній у своїй пропозиції надати документи про якість (сертифікат відповідності, 

сертифікат/паспорт якості, декларація про відповідність, або інший подібний документ, що підтверджує 

відповідність товару вимогам, встановленим до нього загальнообов’язковими на території України нормами і 

правилами), які повинні бути оформлені відповідно до вимог законодавства України. 

   У разі поставки неякісного Товару, замовник буде вживати заходів, передбачених законодавством. 
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Додаток 3 

 

Гарантійний лист 

Даним листом підтверджуємо, що ___________________________________(зазначити найменування 

Учасника)  не перебуває під дією спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів, передбачених 

Законом України «Про санкції», чи спеціальних санкцій за порушення законодавства про зовнішньоекономічну 

діяльність, а також будь-яких інших обставин та заходів нормативного, адміністративного чи іншого характеру, 

що перешкоджають укладенню та/або виконанню договору про закупівлю.  

 

 

 

 

 

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи підприємства/фізичної особи, завірені печаткою*                             

______________________ /ініціали та прізвище/ 

 

 

 

 

 

 

 
*не стосується Учасників, які здійснюють свою діяльність без використання печатки, згідно 

законодавства. 
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Додаток 4  

ПРОЕКТ ДОГОВОРУ 

 

ДОГОВІР ПОСТАВКИ № _____ 

 

      

м. Славутич                                                        «___» _________  2022 р. 

 

Комунальне підприємство «Житлово-комунальний центр» Славутицької міської ради, в особі 

__________________________________________, що діє на підставі ___________________________(іменований 

надалі – Покупець) та __________________________________________________________________________в 

особі ____________________________________________________________, що діє на підставі  

_____________________________(іменований надалі – Постачальник), з другої сторони, разом – Сторони, а 

окремо «Сторона», на підставі Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного 

стану в Україні», затвердженого Законом України від 24.02.2022 №2102-IX «Про затвердження Указу 

Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» (із змінами, внесеними Указом Президента 

України від 14.03.2022 №133/2022, затвердженим Законом України від 15.03.2022 №2119-IX, Указом 

Президента України від 18.04.2022 №259/2022, затвердженим Законом України від 21.04.2022 №2212-IX, 

Указом Президента України від 17.05.2022 №341/2022, затвердженим Законом України від 22.05.2022 №2263-

IX, Указом Президента України від 12.08.2022 №573/2022, затвердженим Законом України від 15.08.2022 

№2500-IX), постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 №169 «Деякі питання здійснення оборонних 

та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» (зі змінами), уклали цей договір (далі 

– Договір) про таке: 

 

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1.     У рамках реалізації заходів міської цільової Програми захисту населення і територій від надзвичайних 

ситуацій техногенного або природного характеру на 2018-2022 роки, затвердженої рішенням Славутицької 

міської ради від 12.10.2018 №1190-49-VII (зі змінами), Постачальник зобов’язується у 2022 році поставити 

власними засобами у строки, встановлені у цьому Договорі, товар: Дрова паливні цурками (мікс твердих та 

м’яких порід) за кодом національного класифікатора України ДК: 021:2015 «Єдиний закупівельний 

словник» 03410000-7- Деревина (надалі – товар), а Покупець зобов’язується прийняти й оплатити товар на 

умовах, викладених у цьому Договорі.  

1.2.    Повне найменування, одиниці виміру, загальна кількість та ціна (вартість) товару визначаються у Додатку 

№ 1 до Договору, технічні вимоги у Додатку № 2 до Договору. 

1.3.     Обсяги закупівлі товару можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків та потреб 

Покупця. 

1.4.    Постачальник стверджує, що на момент укладення цього договору товар не перебуває під арештом чи 

забороною відчуження, щодо нього не ведуться судові спори, не є предметом застави та іншим засобом 

забезпечення виконання зобов’язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними 

органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого в 

Україні законодавством. Треті особи не мають прав на товар. Правочин не суперечить правам та інтересам 

інших осіб. 

 

2.  ЯКІСТЬ ТОВАРУ 

2.1.     Якість товару, що поставляються за цим Договором, має відповідати державним стандартам та технічним 

умовам, що діють на території України для даного виду товару. 

2.2. Товар повинен бути новим, та таким, що не перебував в експлуатації. 

2.3. Постачальник гарантує якість товару протягом терміну, який передбачено технічними умовами та 

стандартами на даний товар. 

2.4. Якість та кількість товару, що підлягає поставці, перевіряється Постачальником до дати поставки товару 

Покупцю та, на вимогу Покупця під час його приймання. 

2.5. У разі поставки товару неналежної якості або товару, що не буде відповідати умовам даного Договору, 

Постачальник зобов’язується за власний рахунок у строк до 10 (десяти) календарних днів з дати отримання 

дефектного акту від Покупця усунути всі недоліки або замінити неякісний товар на товар належної якості. 

2.6. У разі поставки товару більш низької якості, ніж це вимагається умовами даного договору, Покупець має 

право відмовитись від прийняття і оплати товару, а якщо товар уже оплачений Покупцем – вимагати 

повернення сплаченої суми від Постачальника. 

2.7. Постачальник відповідає за всі недоліки товару, які не могли бути виявлені Покупцем. 
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3.  ЦІНА ДОГОВОРУ 

3.1. Ціна цього Договору становить  _______ грн. (_____________ грн. ____ коп.), в тому числі ПДВ (якщо 

передбачено) - _______________ грн. (_____________ грн. ____ коп.). 

3.2. Ціни встановлюються у національній грошовій одиниці України - гривні. 

3.3. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін, шляхом укладання Додаткової 

угоди. 

3.4. Ціна даного Договору включає вартість товару, вартість усіх супутніх робіт/послуг, які пов’язані з 

поставкою товару ( в тому числі вантажно-розвантажувальні роботи), сплату податків і зборів (обов’язкових 

платежів) та усіх інших витрат, необхідних для виконання умов даного Договору. Не враховані у ціні цього 

Договору витрати, необхідні для виконання умов за цим Договором, відшкодовуються за рахунок 

Постачальника. 

3.5. Покращення якості предмета закупівлі не є підставою для збільшення ціни, визначеної в Договорі. 

3.6. Зобов'язання Покупця за цим Договором виникають у разі наявності та виключно в межах затверджених 

бюджетних призначень, виділених бюджетних асигнувань та фактично отриманих бюджетних коштів, а оплата 

здійснюється в межах виділених бюджетних асигнувань та фактичного надходження бюджетних коштів. 

 

4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ 

4.1. Розрахунки за Договором здійснюються Покупцем за фактично поставлений товар після підписання 

уповноваженими представниками Сторін видаткової накладної. 

4.2. Розрахунки здійснюються у формі післяоплати протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту 

підписання документів, зазначених у п. 4.1 договору, у разі якщо відповідні бюджетні кошти надійшли на 

реєстраційний рахунок Покупця в органах Державного казначейства. 

4.3. Покупець здійснює оплату за поставлений товар у  безготівковій формі шляхом перерахування коштів на 

розрахунковий рахунок Постачальника. 

4.4. Для здійснення оплати видаткова накладна, що надається Постачальником Покупцю, повинна бути 

належним чином оформлена. 

4.5. Покупець має право повернути Постачальнику видаткову накладну на доопрацювання без здійснення 

оплати в разі неналежного її оформлення (відсутність підписів, печатки тощо). 

4.6. Оплата здійснюється за рахунок бюджету Славутицької міської територіальної громади. 

4.7. Покупець має право на відстрочку платежу у разі відсутності бюджетного фінансування. У разі 

відсутності бюджетного фінансування (затримки в бюджетному фінансуванні), оплата здійснюється протягом 7 

(семи) банківських днів після надходження коштів на рахунок Покупця. 

 

4.1. Покупець проводить розрахунки з Постачальником за фактом отримання Товару на підставі виписаного 

рахунку-фактури та видаткової накладної.  

4.2. Оплата за поставлений за цим Договором Товар здійснюється у формі післяоплати  шляхом 

перерахування коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 20 (двадцяти) календарних днів з 

моменту поставки Товару, у разі якщо відповідні бюджетні кошти надійшли на реєстраційний рахунок 

Замовника в органах Державного казначейства.  

4.3. Зобов'язання Замовника за цим Договором виникають у разі наявності та виключно в межах 

затверджених бюджетних призначень, виділених бюджетних асигнувань та фактично отриманих бюджетних 

коштів, а оплата здійснюється в межах виділених бюджетних асигнувань та фактичного надходження 

бюджетних коштів. 

4.4.   Замовник має право на відстрочку платежу у разі відсутності бюджетного фінансування. У разі 

відсутності бюджетного фінансування (затримки в бюджетному фінансуванні), оплата здійснюється протягом 7 

(семи) банківських днів після надходження коштів на рахунок Замовника. 

4.5.   Укладаючи Договір, Постачальник усвідомлює, що здійснення Замовником оплати залежить від 

надходження коштів на рахунок Замовника, виділених для оплати зобов’язання, взятого за цим Договором.  

 

5. ПОРЯДОК, УМОВИ ТА СТРОК ПОСТАВКИ 

5.1. Термін поставки: поставка товару здійснюється за рахунок Постачальника протягом 14 (чотирнадцяти) 

робочих днів з дати підписання даного Договору, але не пізніше 21 листопада 2022 року. 

5.2. Місце поставки товару за адресою 07101, Україна, Київська область, Вишгородський район, місто 

Славутич, Київський квартал, буд.14. 

5.3. При передачі товару Постачальник повинен передати Покупцю видаткову накладну оформлену 

належним чином.  

5.4. Передача-приймання товару здійснюється у присутності представників Постачальника та Покупця. 

5.5. Факт приймання-передачі товару засвідчується Покупцем та Постачальником шляхом підписання 

видаткової накладної. 

5.6. Підписана Сторонами видаткова накладна є підставою для проведення остаточних розрахунків за 

поставлений Постачальником товар. 
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5.7. Покупець здійснює контроль за якістю, обсягами та вартістю товару, відповідністю умовам цього 

Договору. 

5.8. Право власності на поставлений товар переходить від Постачальника до Покупця в момент підписання 

останнім накладної. 

5.9. Ризик випадкового псування відчужуваного товару переходить від Постачальника до Покупця одночасно 

з виникненням у останнього права власності. 

5.10. Покупець має право заявити про недоліки (неякісний, некомплектний товар, тощо) поставленого товару 

протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з моменту прийому товару.     

 У такому разі Покупець зобов’язаний повідомити Постачальника про виявлені недоліки в будь-який 

прийнятний спосіб (електронна пошта, факс, поштове відправлення чи інший спосіб) та запросити його для 

складання дефектного акту. 

            Представник Постачальника зобов’язаний у розумний строк, але не більше ніж 2 (два) робочі дні з дня 

отримання такого повідомлення від Покупця, прибути за місцем складання дефектного акту, визначеному у 

повідомленні, для огляду товару з метою складання відповідного акту. 

            У разі відсутності представників Постачальника на день, час та місце складання дефектного акта, 

останній вважається повідомленим про складання такого акта. Претензії Постачальника за складеним 

дефектним актом, у разі відсутності його представників, Покупцем не приймаються та вважаються 

погодженими Постачальником. Акт, складений за відсутності представників Постачальника, невідкладно 

надсилається Постачальнику в будь-який прийнятний спосіб (електронна пошта, факс, поштове відправлення 

чи інший спосіб).  

Постачальник зобов'язаний замінити неякісний товар на товар належної якості або усунути виявлені недоліки 

протягом не більше ніж 10 (десяти) календарних днів з дати отримання відповідного акту. 

 Витрати на доставку, що пов’язана з усуванням недоліків або заміною неякісного товару,  несе 

Постачальник. 

 

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

6.1.    Покупець зобов’язаний: 

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати (за наявності бюджетного фінансування) за поставлений товар 

на підставі підписаних Сторонами видаткових накладних. 

6.1.2. Приймати поставлений товар за кількістю, якістю, в порядку і терміни установлені цим Договором. 

6.1.3. При встановленні не якісного або недопоставленого товару проінформувати про це Постачальника. 

6.1.4. При виявленні недоліків складати відповідний акт за участю Постачальника, в якому вказувати характер 

недоліків, їх обсяги, термін і спосіб їх усунення. 

6.1.5. Попередити про можливість зменшення обсягів закупівлі та зменшити обсяги закупівлі товару залежно 

від реального фінансування видатків. 

6.2.    Покупець має право: 

6.2.1. Контролювати поставку товару у строки, встановлені цим Договором. 

6.2.2.  Зменшувати обсяг закупівлі товару та загальну суму цього Договору в залежності від потреб та реального 

фінансування видатків на зазначені цілі. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору 

шляхом укладання додаткових угод. 

6.2.3. Ініціювати внесення змін до цього Договору у порядку, визначеному цим Договором. 

6.2.4. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання взятих на себе зобов’язань Постачальником в 

односторонньому порядку без укладання додаткової угоди, письмово повідомивши про це Постачальника за 7 

(сім) календарних днів до дати розірвання Договору з зазначенням дати припинення Договору у повідомленні. 

6.2.5. Повернути видаткову накладну Постачальнику, без здійснення оплати, в разі її не належного оформлення 

(відсутність печатки, підписів тощо). 

6.2.6. Відмовитися від прийняття товару та/або вимагати безоплатно здійснити заміну товару на товар належної 

якості в разі виявлення недоліків, зазначених у відповідному дефектному акті, що складається та підписується 

Сторонами. 

6.3.    Постачальник зобов’язується: 

6.3.1. Забезпечити власним транспортом своєчасну поставку товару на умовах та у строки, встановлені цим 

Договором. 

6.3.2. Забезпечити поставку товару якість, кількість якого відповідає умовам  Договору. 

6.3.3. За свій рахунок в установлений Замовником строк усунути якісні та кількісні недоліки поставленого 

товару. 

6.3.4. У разі отримання повідомлення від Покупця про виявлення неякісного товару та/або товару, що не 

відповідає умовам даного Договору, з’являтися для складання дефектного акту. 

6.3.5. Належним чином оформлювати всі необхідні документи на товар. 

6.3.6. Забезпечити наявність усіх необхідних дозволів, погоджень, довідок що передбачені діючим нормативно-

правовими актами. Задіяти для перевезення транспорт, що відповідає вимогам, викладених у Правилах 

перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні для відповідного виду товару. 

6.3.7..Належним чином виконувати умови цього Договору. 
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6.4.    Постачальник має право: 

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати оплату за поставлений товар. 

6.4.2. На дострокову поставку товару за погодженням Покупця. 

6.4.3. У разі невиконання зобов’язань Замовником Постачальник має право достроково розірвати цей Договір, 

повідомивши про це Замовника за 7 (сім) календарних днів до бажаної дати розірвання. 

 

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.     Порушенням Сторонами зобов'язань за даним Договором є його невиконання або неналежне виконання, 

тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язань. 

7.3.   Постачальник відшкодовує Покупцю всі витрати, пов'язані з порушенням чинного законодавства України, 

в тому числі, накладені штрафні санкції (неустойка, штраф, пеня), витрати на вчинення дій на виконання 

рішень контролюючих органів, оплату судового збору тощо. 

7.4. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо ці 

порушення сталися не з  вини Сторін. Сторона вважається невинною, якщо вона доведе, що вжила всіх 

залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язання. 

7.5.     Покупець звільняється від відповідальності за прострочення виконання грошового зобов'язання за цим 

Договором, якщо це сталося внаслідок скорочення обсягу фінансування Покупця та/або несвоєчасного 

надходження бюджетних коштів на реєстраційний рахунок Покупця в органах Державного казначейства. 

 

8. 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, воєнний стан, 

блокади, інші дії держав, які стримують сторони від виконання своїх зобов’язань, тощо). 

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної 

сили, повинна не пізніше ніж протягом 7 (сім) 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 7 календарних днів, кожна із 

Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. 

 

9. СТРОК  ДІЇ  ДОГОВОРУ 

9.1.     Цей Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами (їх повноважними представниками) та 

скріплення печатками Сторін. Строк дії цього Договору – до 21 листопада 2022 року (відповідно до Закону 

України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 

№  2102-IX (із змінами)). У частині оплати — до повного виконання сторонами взятих на себе зобов’язань за 

цим Договором. 

9.2.    Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке 

мало місце під час дії цього Договору. 

9.3.    Реорганізація будь-якої із Сторін не є підставою для розірвання даного Договору. Всі права та обов’язки 

за даним Договором переходять до правонаступника. 

 

10. ВИРІШЕННЯ  СПОРІВ 

10.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом взаємних 

переговорів. 

10.2. У разі недосягнення Сторонами згоди, спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.  

 

11.  АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ 

11.1.   При виконанні своїх зобов’язань за цим Договором, Сторони не виплачують, не пропонують виплатити і 

не дозволяють виплату будь-яких грошових коштів або цінностей, прямо або опосередковано, будь-яким 

особам, для впливу на дії чи рішення цих осіб з метою отримати які-небудь неправомірні переваги чи інші 

неправомірні цілі. 

11.2.   Кожна із Сторін цього Договору відмовляється від стимулювання будь-яким чином працівників іншої 

Сторони, в тому числі надання грошових сум, подарунків,  що ставлять працівника в певну залежність і 

спрямовані на забезпечення виконання цим працівником будь-яких дій на користь стимулюючої його Сторони.  

 

12.  ІНШІ УМОВИ 

12.1. Додаткові угоди та додатки до Договору є його невід’ємними частинами і мають юридичну силу у разі, 

якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками. 
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12.2. Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою, у 

двох аутентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної зі 

Сторін. 

12.3. Жодна зі Сторін не має права передавати свої права чи обов’язки за даним Договором третій особі без 

письмової згоди на це іншої Сторони. 

12.4. Сторони підтверджують, що вони добровільно уклали Договір, що кожна з них має необхідний і 

достатній обсяг дієздатності для його укладення, а особи, які його підписали, мають необхідний і достатній 

обсяг повноважень. 

12.5. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних у цьому Договорі реквізитів та 

зобов’язуються письмово сповіщати одна іншу у випадку ухвалення рішення в порядку Цивільного кодексу 

України про ліквідацію, реорганізацію або про початок процедури банкрутства, передбаченої Кодексом 

України з процедур банкрутства однієї Сторони, у період не пізніше 3 (трьох) робочих днів від дня прийняття 

такого рішення. У ті ж строки Сторони сповіщають одна іншу про зміни поштової, юридичної адреси або 

банківських реквізитів, системи оподаткування, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов’язаних з 

цим несприятливих наслідків. 

12.6. Підписанням цього договору Сторони підтверджують, що ними досягнуто згоди з усіх істотних умов 

договору, які визначені такими Цивільним та Господарським кодексами України, іншими нормативними 

актами. 

12.7. Відносини між Сторонами, не врегульовані Договором, регулюються чинним законодавством України. 

 

13. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ 

13.1.   До Договору додаються додатки, які є його невід’ємною частиною: 

- Додаток № 1 – Специфікація. 

- Додаток № 2 – Технічні вимоги. 

 

14. РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

 

 ЗАМОВНИК:                                                                                                        ПОСТАЧАЛЬНИК:                                                 

 

Комунальне підприємство                                                                                              

«Житлово-комунальний центр»  

Славутицької міської ради 

 

07101, Україна, Київська область,   

м. Славутич, Київський квартал, буд.14 

Код ЄДРПОУ 32631821  

Св. платника ПДВ №100013444   

ІПН 326318210349   

р/р  UA718201720344380008000037402  

в ДКСУ, м. Київ, МФО 820172   

тел.: /04579/ 2-37-41 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

_____________                                                                              

 

______________________  

м.п.                                                                                             
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  Додаток № 1 

до договору № ________від ___________________року 

 

 

СПЕЦИФІКАЦІЯ 

 

Найменування 

Товару  

Одиниця 

виміру 

Кількість Ціна за од. 

виміру, без 

ПДВ, (грн.) 

Ціна  за од. 

виміру, 

з ПДВ, 

(грн.) 

Загальна 

вартість 

без ПДВ, 

(грн.) 

Загальна 

вартість  

з ПДВ, 

(грн.) 

Дрова паливні цурками 

(мікс твердих  та 

м’яких порід) 

м. куб. 93     

 

Загальна вартість складає _____ грн. ____ коп. (сума прописом), в тому числі з ПДВ – ___ грн. ___ коп. 

(сума прописом), або без ПДВ. 

  Дана Специфікація вступає в силу з моменту її підписання та є невід’ємною частиною Договору. 

 

 

 

     ПОКУПЕЦЬ:                                                                                                       ПОСТАЧАЛЬНИК: 

 

 

Комунальне підприємство                                                                                              

«Житлово-комунальний центр»  

Славутицької міської ради 

 

07101, Україна, Київська область,   

м. Славутич, Київський квартал, буд.14 

Код ЄДРПОУ 32631821  

Св. платника ПДВ №100013444   

ІПН 326318210349   

р/р  UA718201720344380008000037402  

в ДКСУ, м. Київ, МФО 820172   

тел.: /04579/ 2-37-41 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

_____________                                                                              

 

______________________  

м.п.                                                                                             
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  Додаток № 2 

до договору № ________від ___________________року 

 

 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 

Дрова паливні цурками (мікс твердих та м’яких порід) 

за кодом національного класифікатора України ДК: 021:2015 «Єдиний закупівельний 

словник» 03410000-7- Деревина 
 

(відповідно до Додатку 2 до Оголошення про проведення спрощеної закупівлі) 

 

 

 

 

     ПОКУПЕЦЬ:                                                                                                       ПОСТАЧАЛЬНИК: 

 

 

Комунальне підприємство                                                                                              

«Житлово-комунальний центр»  

Славутицької міської ради 

 

07101, Україна, Київська область,   

м. Славутич, Київський квартал, буд.14 

Код ЄДРПОУ 32631821  

Св. платника ПДВ №100013444   

ІПН 326318210349   

р/р  UA718201720344380008000037402  

в ДКСУ, м. Київ, МФО 820172   

тел.: /04579/ 2-37-41 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

_____________                                                                              

 

______________________  

м.п.                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


