
ДОГОВІР № /-/йГ
закупівлі товарів /

м. Київ І  2016 р.

Всеукраїнська громадська організація "Федерація хокею України" (далі -  Покупець) в особі 
Виконавчого директора Коваля Сергія Анатолійовича, що діє на підставі Статуту, -  з однієї сторони та 
Товариство з обмеженою відповідальністю «СПОРТДЕЛКЖС» (далі - Постачальник), в особі директора 
Попова Андрія Володимировича, що діє на підставі Статуту, зареєстроване згідно законодавства -  з іншої 
сторони, (далі-Сторони) уклали цей Договір закупівлі товарів (далі - Договір) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. У порядку та на умовах, визначених цим Договором, на підставі наказу Федерації хокею України від 
01.12.2016 №4/16 «Про участь офіційної делегації національної збірної команди України з хокею з 
шайбою у міжнародних спортивних змаганнях «Euro Ice Hockey Challenge» кошторис 2 Постачальник 
зобов'язується передати у власність Покупцю Вироби спортивні (ключки) (код за класифікатором ДК 016- 
2010 -  32.30.1, ДК 021-2015 -  37411230-3) (далі - Товар), а Покупець зобов'язується прийняти та здійснити 
оплату цього Товару.

1.2. Найменування, одиниці виміру, кількість Товару, що поставляється за цим Договором, ціна за 
одиницю, вартість Товару визначаються Специфікацією Товару (далі - Специфікація), яка є невід’ємною 
частиною цього Договору (Додаток 1).

1.3. Закупівля Товару здійснюється в межах обсягів кошторисних призначень та відповідних асигнувань 
на 2016 бюджетний рік. Джерело фінансування - кошти Державного бюджету України.

1.4. Обсяг закупівлі Товару може бути зменшений Покупцем в залежності від реального фінансування з 
подальшим узгодженим у двосторонньому порядку Сторонами зменшення суми Договору.

2. ЯКІСТЬ ТОВАРІВ
2.1. Постачальник гарантує, що якість Товару відповідає умовам цього Договору та затвердженим 

нормам якості для товару даного виду, діючим на дату укладання Договору, «ачної к з ;чачеиської служби України
2.2. Якщо якість Товару є такою, що не відповідає сертифікатам в і дпоЙіШЬст і' ‘іі  їйїїіій ?Дс&уШнтації, яка 

встановлює норми до якості Товару, Покупець має право відмовгтіся, аід йШ Щ ггй у 
випадку, коли Товар уже оплачено, -  вимагати повернення сплаченої суші. '.і&’С-..._20^<^>оку

Реєстраційний Nb зобов'язання
3. СУМА ДОГОВОРУ (КВ. .

3.1. Ціни встановлені у національній валюті України -  гривні. оВщальнЧ
3.2. Сума цього Договору становить 197650,00 (Сто дев’яносто сім тисяч шістсот п.’аідесят грн ОО коп) 

гривень без ПДВ.
3.3. Сума цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін, а також згідно п.1.4, шляхом 

укладення відповідної додаткової угоди до цього Договору.

4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ
4.1. Усі розрахунки за цим Договором здійснюються у національній валюті України. Днем здійснення 

платежу вважається день, у який сума, що підлягає оплаті, списується з рахунку Покупця на рахунок 
Постачальника. Підтвердженням перерахування коштів є виписка Державної казначейської служби України.

4.2. Обов’язковою умовою для оплати Товару є надання Постачальником належним чином оформлених 
документів: видаткової накладної, сертифікатів якості, ліцензії на провадження відповідного виду 
господарської діяльності, якщо отримання такої ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено 
законодавством, та інші документи, які передбачені чинним законодавством України. При відсутності 
зазначених документів або неналежного їх оформлення, розбіжностей у відомостях чи даних, оплата за 
Товар Покупцем не здійснюється до усунення Постачальником таких порушень та надання усіх належним 
чином оформлених документів.

4.3. Оплата Постачальнику здійснюється Покупцем протягом 10 (десяти) робочих днів з дати поставки 
Товару, яка супроводжується підписанням видаткової накладної на Товар та за умови, що Постачальник 
виконав умови п. 4.2 Договору.

4.4. У випадку, якщо Постачальник не виконав умови п. 4.2. Договору, оплата за Товар здійснюється 
протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з дати надання Постачальником усіх належним чином 
оформлених документів згідно п. 4.2.

4.5. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за Товар здійснюється протягом 15 
(п’ятнадцяти) робочих днів з дати отримання коштів на свій рахунок в рамках бюджетного фінансування.

4.6. Кожна Сторона самостійно несе відповідальність за сплату всіх податків та зборів згідно чинного 
законодавства України.



5. ПОСТАВКА ТОВАРІВ
5.1. Сторони дійшли згоди, що Товар буде поставлено протягом 5 (п’яти ) календарних днів з моменту 

підписання Договору.
5.2. Поставка та розвантаження Товару на склад Покупця здійснюється Постачальником.
5.3. Постачальник зобов’язується передати у власність Покупця Товар у тарі та/або упаковці, яка 

забезпечує збереження Товару від ушкодження, псування та/або знищення під час його транспортування та 
гарантує, що до моменту передачі Товар зберігався належним чином з дотриманням умов зберігання. 
Вартість супутніх послуг, тари та/або упаковки враховані у ціні Товару.

5.4. Поставка Товару Постачальником та приймання Товару Покупцем здійснюється за адресою 
місцезнаходження Покупця: м. Київ, вул. Мельникова, 46.

5.5 Документи, які Постачальник повинен передати Покупцю: видаткова накладна, Сертифікати якості 
на Товар.

5.6. Документи, які повинен надати Покупець Постачальнику: Доручення на отримання Товару 
уповноваженою особою Покупця.

5.7. Перехід права власності на Товар від Постачальника до Покупця відбувається в момент підписання 
уповноваженими представниками Сторін видаткової накладної. Підписання видаткової накладної 
здійснюється уповноваженим представником Замовника у разі повної відповідності найменування та 
кількості Товару Специфікації та відсутності заперечень та/або зауважень щодо якості поставленого Товару.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
6.1. Покупець зобов'язаний:
6.1.1. Своєчасно та у повному обсязі здійснити оплату за Товар.
6.1.2. Прийняти Товар згідно з видатковою накладною за умови повної відповідності Товару 

Специфікації та відсутності заперечень та/або зауважень щодо якості поставленого Товару.
6.2. Покупець має право:
6.2.1. Достроково розірвати цей Договір в односторонньому порядку, відповідно до положень ч. З ст. 

651 Цивільного Кодексу України, у випадку невиконання або неналежного виконання Постачальником 
зобов'язань, передбачених цим Договором, повідомивши останнього про припинення дії Договору у 
письмовій формі за 5 (п’ять) календарних днів.

6.2.2. Вимагати поставку Товару у строки, встановлені цим Договором.
6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі Товару з відповідним коригуванням суми Договору, залежно від 

реального фінансування.
6.2.4. Відмовитися від виконання своїх зобов’язань в частині оплати у випадку неналежного 

оформлення Постачальником документів, зазначених у пункті 4.2. розділу 4 цього Договору (зокрема 
відсутність печатки та/або підписів тощо) та/або ненадання документів.

6.2.5. Відмовитись від виконання своїх зобов’язань в частині отримання Товару, якщо останній не 
відповідає Специфікації та/або мають місце зауваження чи заперечення щодо поставленого Товару.

6.3. Постачальник зобов'язаний:
6.3.1. Здійснити поставку Товару у строки, встановлені цим Договором.
6.3.2. Забезпечити якісні та кількісні характеристики Товару у відповідності до Специфікації цього 

Договору.
6.3.3. Надати оформлені відповідним чином документи, зазначені у пунктах 4.2 та 5.5 цього Договору.
6.3.4. З метою збереження якості Товару, створити умови для своєчасної поставки та забезпечити 

дотримання встановлених правил упаковки і затарювання Товару, маркування та опломбування, якщо це 
обумовлено відповідними нормами для такого Товару;

6.4. Постачальник має право:
6.4.1. Своєчасно та у повному обсязі отримувати плату за поставлений Товар.
6.4.2. На дострокову поставку Товару, письмово попередивши Покупця за 3 (три) робочих дні, за умови 

згоди Покупця на дострокову поставку Товару.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором, Сторони несуть 

відповідальність, передбачену чинним законодавством України.
7.2. Покупець звільняється від відповідальності за порушення строків оплати за цим договором у 

випадку несвоєчасного бюджетного фінансування та/або затримки проведення Державною казначейською 
службою України відповідних платежів.

7.3. За порушення Постачальником умов зобов'язання щодо комплектності Товару, передбачених 
умовами Договору, стягується штраф у розмірі двадцяти відсотків вартості некомплектних Товарів у 
випадку, якщо Покупець погоджується прийняти Товар у такій комплектності.

7.4. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання взятих на себе зобов’язань.



8. ФОРС-МЛЖОРШ  ОБСТАВИНИ
5.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за 

Іогаи р п м  у  розі виникнення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), які не мали місця
■Й час у ш ш и  Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, 
війна, дії органів державної влади тощо).

S 2 Сторона, що не має об’єктивної можливості виконувати зобов’язання за цим Договором внаслідок 
~ ; обставин непереборної сили, зобов’язана не пізніше 2 (двох) 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 Торгово-промисловою палатою України.

8.4. У випадку, коли строк дії обставин непереборної сили триває більше ніж 10 (десять) робочих днів, 
кожна із Сторін в установленому законодавством та умовами цього Договору порядку має право розірвати 
цей Договір, попередивши письмово про це іншу Сторону протягом 3 (трьох) календарних днів.

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом 

взаємних переговорів та консультацій.
9.2. У випадку недосягнення Сторонами згоди, спори та/або розбіжності вирішуються у судовому 

порядку, відповідно до вимог чинного законодавства України.

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
10.1. Цей Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами і діє до повного виконання 

зобов’язань Сторонами, передбаченими умовами цього Договору.

11. ІНШІ УМОВИ
11.1. Зміни у цей Договір можуть бути внесені виключно за взаємною згодою Сторін, що оформлюється 

додатковою угодою до цього Договору. Зміни до цього Договору набирають чинності з моменту підписання 
Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору.

11.2. Договір може бути розірваний за взаємною домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою 
угодою до цього Договору. Цей Договір вважається розірваним з моменту підписання Сторонами 
відповідної додаткової угоди до цього Договору, крім випадків передбачених цим Договором.

11.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів 
та зобов'язуються протягом 2 (двох) календарних днів, у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про 
зміну реквізитів, з наданням копій документів, що підтверджують таку зміну, а у разі неповідомлення несуть 
ризик настання несприятливих наслідків, пов’язаних із свідомим чи несвідомим ухиленням від такого 
повідомлення.

11.4. Даний Договір складений українською мовою у двох примірниках (по одному для кожної із 
Сторін), які мають однакову юридичну силу.

11.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною.

12. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ
12.1. Невід'ємною частиною цього Договору є: Специфікація Товару (Додаток 1).

13. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

ПОСТАЧАЛЬНИК ПОКУПЕЦЬ

ТОВ «СПОРТДЕЛКЖС»
ЭДРПОУ 39159184
Адреса: 03040, м. Київ, вул. Михайла Стельмаха, буд.
а, офіс 524
р/р 26002001379090
ПАТ "Універсал Банк"
МФО 322001
Витяг з реєстру платників ПДВ № 1426504500348

10 -

ВГО «Федерація хокею України»
Юридична адреса: м. Київ, вул. Івана Мазепи, 11-Б 
Фактична адреса: 04119 м. Київ, вул. Мельникова, 46 
р/р 35237066097839 
в ДКС України, м. Київ 
МФО 820172 
Код СДРПОУ 1



Додаток № 1 
до Договору 
про закупівлю товарів
№ AVff
від " Э- ” 2016 р.

СПЕЦИФІКАЦІЯ ТОВАРУ

№
п/п Найменування предмета закупівлі Код ДК 

016-2010
Загальна 

кількість, шт.

Ціна за 
одиницю, грн.

Загальна 
вартість, грн.

без ПДВ Без ПДВ

1
Вироби спортивні 32.30.1Ключки 67 шт 2 950,00 197 650,00

Всього: 197 650,00

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ПОСТАЧАЛЬНИК ПОКУПЕЦЬ

ТОВ «СПОРТДЕЛЮКС»
ЭДРПОУ 39159184
Адреса: 03040, м. Київ, вул. Михайла Стельмаха, буд. 10-
а, офіс 524
р/р 26002001379090
ПАТ "Універсал Банк"
МФО 322001
Витяг з реєстру платників ПДВ № 1426504500348 
ІПН 391591826505

ВГО «Федерація хокею України»
Юридична адреса: м. Київ, вул. Івана Мазепи, 11 -Б 
Фактична адреса: 04119 м. Київ, вул. Мельникова, 46 
р/р 35237066097839 
в ДКС України, м. Київ 
МФО 820172 
Код ЄДРПОУ 1

Вико


















