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ДОГОВІР ПОСТАЧАННЯ № 8/4/2018

м. Одеса « ^ » &Э 2018 р.

Фізична особа -  підприємець Вассерман Ігор Степанович в особі Вассермана 
Ігоря Степановича, що діє на підставі реєстрації ЄДРПОУ № 2 538 000 0000 005176 від 
17.02.2012 в подальшому “ПОСТАЧАЛЬНИК”, з одного боку, Одеська загальноосвітня 
школа №100 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області, в подальшому 
“ЗАМОВНИК”, в особі директора Паламарчук Олени Миколаївни, що діє на підставі 
Статуту, з другого боку та Комунальна установа «Центр фінансування та 
господарської діяльності закладів та установ системи освіти Малиновського району 
м.Одеси», в подальшому “ПЛАТНИК”, в особі директора Трусової Ганни Петрівни 
діючої на підставі Статуту з третього боку, уклали цей ДОГОВІР про наступне:

1 .ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. “ПОСТАЧАЛЬНИК” зобов’язаний поставити холодильники код за ДК 021:2015 — 
39710000-2 Електричні побутові прилади, далі - “Товар” (зазначений у Додатку №1 до 

Договору) “ЗАМОВНИКУ”. “ЗАМОВНИК” зобов’язаний прийняти товар, а “ПЛАТНИК” 
-  сплатити його вартість, згідно з умовами даного ДОГОВОРУ за кодом економічної 
класифікації -  3110.

2. КІЛЬКІСТЬ, АСОРТИМЕНТ ТА ЯКІСТЬ ТОВАРУ

2.1. Кількість та асортимент товару визначається Специфікацією (Додаток № 1), яка є 
невід’ємною частиною ДОГОВОРУ.
2.2. Якість товару, який постачається, повинна відповідати нормативно-технічній 
документації.
2.3. Строк гарантії складає: 12 місяців. Гарантійне обслуговування -  це обов’язки 
“ПОСТАЧАЛЬНИКА” безкоштовно виконувати ремонт Товару, який перестав 
відповідати технічним параметрам не з вини “ЗАМОВНИКА”. Визначення характеру і 
причин пошкодження Товару встановлюється на підставі акту технічної експертизи, 
складеного Сторонами.

З.УМОВИ ОПЛАТИ ТОВАРУ

3.1. Оплата здійснюється “ПЛАТНИКОМ” за отриманий товар згідно з накладною або 
видатковою накладною, які “ПОСТАЧАЛЬНИК” виставляє на адресу “ЗАМОВНИКА”.
3.2. “ПЛАТНИК” зобов’язується сплачувати накладні або видаткові накладні за 
отриманий товар на протязі 5-ти банківських днів після надходження 
відповідних бюджетних коштів на рахунки, з яких сплачуються видатки на потреби 
“ЗАМОВНИКА”.

4.УМОВИ ТА ТЕРМІН ПОСТАВКИ

4.1. Постачання товару здійснюється транспортом “ПОСТАЧАЛЬНИКА” на адресу 
“ЗАМОВНИКА”: 65065, м. Одеса, вул. Варненська, 12.
4.2. Розвантаження та монтаж здійснює “ПОСТАЧАЛЬНИК” за свій рахунок.

5. ЦІНА ТА ЗАГАЛЬНА СУМА ДОГОВОРУ 

5.1. Валютою ДОГОВОРУ є національна валюта України -  гривня.



5.2. Загальна сума ДОГОВОРУ відповідно до затвердженого фінансування складає за 
кодом економічної класифікації 3110 - 48 600,00 грн. (сорок вісім тисяч шістсот гри. 00 
коп.), без ПДВ
5.3. Ціна товару зазначена в Специфікації (Додаток № 1), що є невід’ємною частиною 
ДОГОВОРУ.

6. УМОВИ ПЕРЕДАЧІ ТА ПРИЙОМУ ТОВАРУ

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
6.1. “ЗАМОВНИК” зобов'язаний:
6.1.1. Приймати поставлений товар згідно накладних або видаткових накладних.

*6.2. “ЗАМОВНИК” має право:
6.2.1. Відмовитись від прийняття товару у разі невідповідності його якості та кількості 
умовам Договору.
6.3. “ПЛАТНИК” зобов’язаний:
6.3.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлений товар.
6.4. “ПОСТАЧАЛЬНИК зобов’язаний:
6.4.1.Забезпечити поставку товару, якість якого відповідає умовам, установленим 
розділом 2 цього Договору у строки, встановлені цим Договором.
6.5. Планові (одноразові) звіряння взаєморозрахунків проводяться між 
“ПОСТАЧАЛЬНИКОМ” і “ПЛАТНИКОМ” на підставі видаткової накладної, наданої 
“ЗАМОВНИКОМ” “ПЛАТНИКУ” з підписами та печатками “ПОСТАЧАЛЬНИКА” та 
“ЗАМОВНИКА”, у разі виникнення такої необхідності.
6.6. Претензії з приводу якості, кількості, а також наявності необхідного асортименту 
поставленого товару приймаються протягом п’яти днів з моменту підписання 
приймально-передатних документів.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Кожна сторона несе відповідальність за неналежне виконання винятково своєї 
частини зобов’язань за цим ДОГОВОРОМ.

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Усі доповнення та зміни до ДОГОВОРУ складаються у письмовій формі, та 
підписуються сторонами.
8.2. Взаємини сторін, неурегульовані цим Договором, регламентуються чинним 
законодавством України.
8.3. Розбіжності і суперечки, що виникають в процесі виконання умов Договору, 
вирішуються шляхом переговорів.
8.4. Суперечки, що випливають з цього Договору і Додаткових угод до нього, з приводу 
яких не досягнуто згоди шляхом переговорів, розглядаються в порядку, установленому 
чинним законодавством України.

9. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. ДОГОВІР набуває чинності з моменту підписання і діє до 31 грудня 2018 р та 
до повного виконання сторонами своїх зобов’язань.

10. ІНШІ УМОВИ

10.1. У випадку настання форс-мажорних обставин, що перешкодили одній із сторін 
виконати свої зобов’язання до ДОГОВОРУ, сторона, що посилається на настання таких 
обставин, повинна повідомити інші сторони ДОГОВОРУ і надати доказів даного факту.



10.2. У випадку змін юридичних адрес, номеру розрахункового рахунку, 
місцезнаходження, інших реквізитів сторони зобов’язані у десятиденний термін 
повідомити один одного про зміни, що сталися.
10.3. ДОГОВІР складено у трьох екземплярах (по одному для кожної із сторін), що мають 
однакову юридичну силу.

11. РЕКВІЗИТИ ТА ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН:

«ПОСТАЧАЛЬНИК» 
Фізична особа- 
підприємець Вассерман 
Ігор Степановіч
67570, Одеська обл., 
Лиманський р-н,
Смт Чорноморське, вул. 
Гвардійська, 6.35, кв. 50 
Тел.: (048)737-43-40 
ЄДРПОУ 1828702014 
р/р 26002010429386 в ПАТ 
«БАНК ВОСТОК» МФО 
307123

соба-підприємець

%  Iаг.С.Вассерман

«ЗАМОВНИК» 
Одеська загальноосвітня 
школа №100 І-ІІІ ступенів 
Одеської міської ради 
Одеської області 
65065, м. Одеса, вул. 
Варненська, 12.

' h і а  л
%, &  у \

О.М.Паламарчук

«ПЛАТНИК» 
Комунальна установа 
«Центр фінансування та 
господарської діяльності 
закладів та установ 
системи освіти 
Малиновського району 
м.Одеси
65078, м.Одеса, вул. 
Генерала Петрова, 22 
ЄДРПОУ 40702912

КОМУНАЛЬНА 
УСТАНОВА

^ ї Ш р ІНАНСуВАННЯ та '  
г о с п о д а р с ь к о !
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Ж  г .р  71русова



Додаток № 1
до Договору № 8/4/2018 
від “ &Г ° ґ  2018 р.

СПЕЦИФІКАЦІЯ

№
з/п Найменування товару

Один.
виміру Кількість

Ціна за 
один, без 

ПДВ, 
грн.

Сумма без 
ПДВ, 
грн.

1 Холодильник ПЕВНЕИІ шт 2 7500,00 15 000,00
2 Холодильник ГМБЕБІТ шт 3 11 200,00 33 600,00

Всього 48 600,00 грн. (сорок вісім тисяч 
шістсот грн. 00 коп.), без ПДВ

«ПОСТАЧАЛЬНИК» 
Фізична особа- підприємець 
Вассерман Ігор Степановіч
67570, Одеська обл., 
Лиманський р-н,
Смт Чорноморське, вул. 
Гвардійська, 6.35, кв. 50 
Тел.: (048)737-43-40 
ЄДРПОУ 1828702014 
р/р 26002010429386 в ПАТ 
«БАНК ВОСТОК» МФО 
307123

Фізична особа-підприємець 

.Вассерман

«ЗАМОВНИК» 
Одеська загальноосвітня 
школа №100 І-ІІІ ступенів 
Одеської міської ради 
Одеської області 
65065, м. Одеса, вул. 
Варненська, 12.

н

О.М.Паламарчук
Іг /  _____________

«ПЛАТНИК» 
Комунальна установа 
«Центр фінансування та 
господарської діяльності 
закладів та установ 
системи освіти 
Малиновського району 
м.Одеси
65078, м.Одеса, вул. 
Генерала Петрова, 22 
ЄДРПОУ 40702912

'сова



Додаток до договору від

Опис товару

назва технічні характеристики

Холодильник ПЕВНЕІІКТ1414

Однокамерний. Загальний об’єм 127 л. Тип 
керування -  механічне. Розмір (ВхШхГ) 
85x50,1x62 см. Розташування морозильної 
камери зверху. Клас енергоспоживання А+. 
Система розморожування холодильної 
камери автоматична (крапельна). Полки 
холодильної камери -  скло.

Холодильник ГМОЕБІТ ХВ820АА

Двокамерний з нижньою морозильною 
камерою. Загальний об’єм 233 л. Об’єм 
морозильної камери 108 л. Тип керування -  
механічне. Розмір (ВхШхГ) 200x60x62 см. 
Клас енергоспоживання А+. Система 
розморожування холодильної камери: 
автоматична (крапельна). Система 
розморожування морозильної камери: 
ручне. Полки холодильної камери -  
загартоване скло з білим профілем.

«ПОСТАЧАЛЬНИК» 
Фізична особа- підприємець 
Вассерман Ігор Степановіч
67570, Одеська обл., 
Лиманський р-н,
Смт Чорноморське, вул. 
Гвардійська, 6.35, кв. 50 
Тел.: (048)737-43-40 
ЄДРПОУ 1828702014 
р/р 26002010429386 в ПАТ 
«БАНК ВОСТОК» МФО 
307123

чргана^рсоба-підприємець

С.Вассерман

«ЗАМОВНИК» 
Одеська загальноосвітня 
школа №100 І-ІІІ ступенів 
Одеської міської ради 
Одеської області 
65065, м. Одеса, вул. 
Варненська, 12.

Директо

О.М.Паламарчук

«ПЛАТНИК» 
Комунальна установа 
«Центр фінансування та 
господарської діяльності 
закладів та установ 
системи освіти 
Малиновського району 
м.Одеси»
65078, м.Одеса, вул.
Генерала Петрова, 22 
ЄДРПОУ 40702912
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чргана^рсоба-підприємець

С.Вассерман

«ЗАМОВНИК» 
Одеська загальноосвітня 
школа №100 І-ІІІ ступенів 
Одеської міської ради 
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Директо

О.М.Паламарчук

«ПЛАТНИК» 
Комунальна установа 
«Центр фінансування та 
господарської діяльності 
закладів та установ 
системи освіти 
Малиновського району 
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65078, м.Одеса, вул.
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ЄДРПОУ 40702912
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розморожування морозильної камери: 
ручне. Полки холодильної камери -  
загартоване скло з білим профілем.

«ПОСТАЧАЛЬНИК» 
Фізична особа- підприємець 
Вассерман Ігор Степановіч
67570, Одеська обл., 
Лиманський р-н,
Смт Чорноморське, вул. 
Гвардійська, 6.35, кв. 50 
Тел.: (048)737-43-40 
ЄДРПОУ 1828702014 
р/р 26002010429386 в ПАТ 
«БАНК ВОСТОК» МФО 
307123

чргана^рсоба-підприємець

С.Вассерман

«ЗАМОВНИК» 
Одеська загальноосвітня 
школа №100 І-ІІІ ступенів 
Одеської міської ради 
Одеської області 
65065, м. Одеса, вул. 
Варненська, 12.

Директо

О.М.Паламарчук

«ПЛАТНИК» 
Комунальна установа 
«Центр фінансування та 
господарської діяльності 
закладів та установ 
системи освіти 
Малиновського району 
м.Одеси»
65078, м.Одеса, вул.
Генерала Петрова, 22 
ЄДРПОУ 40702912

сова

о і


