ДОГОВІР № 161118
на постачання обладнання за державні кошти
м. Полтава

"19" листопада 2018 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Футбольний клуб «Ворскла» (надалі Замовник), в особі виконуючого обов'язки генерального директора Лисака Олега Вікторовича,
який діє на підставі Статуту з однієї сторони, та
Товариство з обмеженою відповідальністю «Комплекс-В.», (надалі -Постачальник),
в особі директора Солоного Дениса Анатолійовича, який діє на підставі Статуту, з іншої
сторони, які надалі разом іменуються Сторонами, а кожна окремо як Сторона, уклали даний
Договір (надалі-«Договір») про наступне:
1.
Предмет Договору
1.1. Постачальник поставляє, а Замовник приймає та оплачує на умовах даного Договору
ТОВАР - код згідно державного класифікатора продукції та послуг Електронне табло (LED
Display Р10 PERIMETR для вуличного використання (РМ10) 1 комплект) згідно з ДК
021:2015 (CPV) 31710000-6 Електронне обладнання (або еквівалент), для футбольного
стадіону «ВОРСКЛА», ім.О.Бутовського, що знаходиться за адресою м. Полтава, майдан
Незалежності, 16, у відповідності до технічних вимог до Товару (Додаток №1), що є
невід’ємною складовою частиною даного Договору, при подальшому згадуванні Обладнання.
1.2.
При підписанні, виконанні Сторонами зобов’язань та умов даного Договору,
сторони керуються, зокрема, ЗУ «Про публічні закупівлі» та чинним законодавством України.
1.3
Бюджетні зобов’язання за даним договором виникають у Замовника в разі наявності та
межах відповідних бюджетних асигнувань на 2018 рік. Замовник має право на коригування
визначеної у договорі суми коштів та зобов’язань у разі зменшення надходжень до бюджету.
2.
Порядок здачі та прийому Обладнання
2.1.
Поставка Обладнання за даним Договором, має бути здійснена не пізніше 2-х
(два) календарних днів з дати надіслання Замовником Постачальнику офіційної заявки. При
цьому надіслання заявки на поставку Обладнання, проводиться Замовником засобом
факсимільного, електронного зв'язку або письмово. При цьому Замовник та Постачальник
дійшли згоди, що датою, від якої починають обчислюватись строки поставки Обладнання
Постачальником, вважається дата заявки Замовника (реєстраційний вихідний номер Покупця).
2.2.
Обладнання передається по видатковій накладній. Якість Обладнання
підтверджується сертифікатами якості або іншими документами, які необхідні для
Обладнання даного виду згідно вимог чинного законодавства України.
2.2.1. При виявленні недоліків поставленого Обладнання під час його приймання або
після його монтажу Покупець має право відмовитися від отримання такого Обладнання з
попереднім складанням відповідного двостороннього дефектного акту у присутності
уповноважених представників Сторін. Постачальник протягом 2 (двох) календарних днів
після складання дефектного акту повинен провести заміну Обладнання (або його
комплектуючих) з недоліками на якісне Обладнання.
3.
Вартість Договору і порядок розрахунків
3.1.
Загальна ціна Договору становить: 4 278 000,00 грн. (чотири мільйони двісті
сімдесят вісім тисяч гривень) в т.ч. ПДВ - 20%- 713 000,00 гри.
3.2.
Оплату Замовник здійснює шляхом перерахування коштів (загальної ціни
договору) на поточний рахунок Постачальника протягом 3 (трьох) банківських днів після
отримання Обладнання, його встановлення та підключення Постачальником, та підписання
Сторонами видаткової накладної та акту виконаних зобов'язань.
4.
Відповідальність Сторін
4.1.
Постачальник і Замовник відповідають за виконання зобов'язань за Договором
відповідно до чинного законодавства України.

4.2. При порушення строків поставки Обладнання з вини Постачальника, вказаних в п.
2.1. даного Договору, Постачальник сплачує Замовнику пеню в розмірі 0,5 % від вартості
непоставленого Обладнання, але не менше подвійної облікової ставки НБУ за кожен день
прострочення виконання зобов’язання, а в разі не поставки обладнання більше ніж ЗО
календарних днів, Постачальник додатково сплачує Замовнику штраф в розмірі 100 % від
вартості непоставленого обладнання.
4.3. Несвоєчасне виконання Замовником пункту 3.2 тягне оплату ним неустойки в
розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний день прострочення виконання
зобов’язання.
4.4. Сторони погодили, що відсутність фінансування (затримка фінансування)
Замовника не є порушенням ним своїх грошових зобов’язань, а отже визнається Сторонами
фактом, який звільняє Замовника від відповідальності, передбаченої п. 4.3. цього Договору.
Нарахування Замовнику пені можливе лише з четвертого робочого дня після надходження на
його рахунок коштів, призначених для оплати вартості Обладнання за цим Договором.
4.5. Сторони погодили, що сплата штрафів (пені, неустойки) не звільняє Сторони від
виконання взятих на себе зобов'язань.
4.6. Нарахування штрафних санкцій за умовами цього Договору є правом а не
обов’язком Сторін.
4.7. Сторони прийшли до взаємної згоди, що строк позовної давності щодо стягнення
неустойки визначається згідно чинного законодавства України.
4.8. Сторони прийшли до взаємної згоди щодо можливості застосування оперативногосподарських санкцій в порядку, передбаченому статтями 235 і 237 Господарського кодексу
України, у разі невиконання чи неналежного виконання зобов’язань, передбачених цим
Договором.
4.9.1. За невиконання чи неналежне виконання зобов’язань, передбачених цим
Договором, Сторонами можуть застосовуватися такі оперативно-господарські санкції:
- одностороння відмова від виконання свого зобов'язання управненою Стороною, із
звільненням її від відповідальності за це - у разі порушення зобов'язання другою Стороною;
- відмова від оплати за зобов'язанням, яке виконано неналежним чином;
- відмова від встановлення на майбутнє будь-яких господарських відносин із Стороною,
яка порушує зобов’язання;
- одностороння відмова від цього Договору у повному обсязі або частково (розірвання
Договору).
4.9.1.1. Одностороння відмова від виконання свого зобов'язання управненою Стороною,
із звільненням її від відповідальності за це - у разі порушення зобов'язання другою Стороною
може застосовуватися Замовником до Постачальника за невиконання Постачальником
зобов’язань, передбачених пунктами 2.1., 6.2.3 цього Договору.
4.9.1.2. Одностороння відмова від виконання свого зобов'язання управненою Стороною,
із звільненням її від відповідальності за це - у разі порушення зобов'язання другою Стороною
може застосовуватися Постачальником до Замовника за невиконання Замовником зобов’язань,
передбачених пунктами 3.2., 6.1.1. цього Договору.
4.9.1.3. Відмова від встановлення на майбутнє будь-яких господарських відносин із
Стороною, яка порушує зобов’язання може застосовуватися Замовником до Постачальника за
невиконання Постачальником будь-якого одного чи одночасно кількох зобов’язань,
передбачених умовами цього Договору.
4.9.1.4. Одностороння відмова від цього Договору у повному обсязі або частково
(розірвання Договору) може застосовуватися Замовником у разі невиконання або неналежного
виконання Постачальником зобов’язань, передбачених цим Договором.
4.9.2.
У разі порушення (невиконання, неналежного виконання) другою Стороною будьякого одного чи будь-яких декількох зобов’язань, передбачених цим Договором, управнена
Сторона має право застосувати до другої Сторони будь-яку одну або декілька одночасно, або
одночасно всі оперативно-господарські санкції, передбачені п. 4.9.1. цього Договору.

4.9.3. Про застосування оперативно-господарської санкції (однієї, декількох одночасно
чи одночасно усіх, передбачених цим Договором) управнена Сторона письмово повідомляє
другу Сторону. Письмове повідомлення про застосування оперативно-господарської санкції
передається під розписку представнику Сторони щодо якої застосовується оперативногосподарська санкція або направляється рекомендованим цінним листом (з описом вкладення
та повідомленням про вручення) на адресу фактичного місцезнаходження Сторони, зазначену
в цьому Договорі, або направляється у вигляді скан-копії на електронну адресу Сторони,
зазначену в цьому Договорі.
4.9.4. У разі застосування оперативно-господарської санкції, передбаченої абзацом
шостим пункту 4.9.1. Договору, цей Договір вважається розірваним через 10 (десять)
календарних днів з дня направлення управненою Стороною письмового повідомлення,
незалежно від того чи отримано таке письмове повідомлення іншою Стороною.
4.9.5. Замовник має право обернути забезпечення виконання Договору на свою користь в разі
повного або часткового невиконання Постачальником своїх зобов’язань передбачених цим
Договором.
5.
Гарантійний термін
5.1
Постачальник надає гарантію на поставлене Обладнання - відповідно до
паспорту заводу виробника, але не менше 24 місяців з дати підписання Сторонами накладної
та акту виконаних зобов'язань.
5.2
При виявленні дефектів в період гарантійного терміну Замовник на протязі 2
(двох) робочих днів з моменту виявлення повідомляє про це Постачальника. Представник
Постачальника повинен прибути на Об’єкт не більше ніж за 48 годин з моменту отримання
повідомлення від Замовника.
5.3
Усунення
виявлених
дефектів
(гарантійних
ремонт) здійснюється
Постачальником за власний рахунок та власними силами в строк узгоджений із Замовником.
6. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН
6.1. Замовник зобов'язується:
6.1.1. Оплатити вартість Обладнання на умовах цього Договору.
6.2. Постачальник зобов'язується:
6.2.1. Вчасно поставити Обладнання відповідно до п. 2.1. цього Договору;
6.2.2. У строки визначені п. 3.1.1. цього Договору, отримувати від Замовника оплату
вартості Обладнання.
6.2.3. Надати належно оформлені документи, на підставі яких Замовник зобов’язаний
здійснити оплату вартості Обладнання.
6.3. Замовник має право:
6.3.1. Вимагати від Постачальника належного оформлення документів, на підставі яких
Замовник зобов’язаний здійснити оплату вартості Обладнання.
6.3.2. Достроково розірвати цей Договір в односторонньому порядку у разі невиконання
Постачальником своїх зобов’язань.
6.4. Постачальник має право:
6.4.1. На дострокову поставку Обладнання за письмовим погодженням із Замовником;
7.
Обставини непереборної сили
7.1.
Кожна із Сторін позбавляється відповідальності за часткове або повне
невиконання своїх зобов'язань за Договором, якщо це невиконання сталося внаслідок
обставин непереборної сили. Під обставинами непереборної сили маються на увазі будь-які
обставини, поза межами контролю Сторін, які вони не могли передбачати і запобігти. До цих
обставин непереборної сили відносяться, але не виключно: повені, пожежі, землетруси і інші
подібні природні явища, а також війни, військові дії, акти і дії державних органів, а також інші
обставини за межами контролю Сторін.
7.2.
Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов’язань за
Договором внаслідок обставин непереборної сили, повинна протягом двох днів повідомити
іншу Сторону як про настання, так і про припинення дії таких обставин і/або їх наслідків. В
разі неповідомлення іншої Сторони у вказаний строк, Сторона, що піддалася впливу обставин

непереборної сили не може посилатися на такі обставини при невчасному чи неякісному
виконанні своїх зобов’язань за цим Договором. Доказом настання форс-мажорних обставин є
відповідна довідка Торгово-промислової палати України.
7.3.
У випадках, передбачених п. 7.1. Договору, терміни виконання зобов'язань
переносяться на термін, протягом якого діяли форс-мажорні обставини і їх наслідки.
• 7.4.
У випадках, коли, вказані в п. 7.1. Договору, обставини та/або їх наслідки діють
більше 1 календарного місяця, або при настанні таких обставин стає зрозумілим, що вони
та/або їх наслідки діятимуть більше цього терміну, Сторони в найкоротший строк проводять
переговори з метою визначення прийнятних для них альтернативних шляхів виконання
Договору і досягнення відповідної домовленості.
8.
Вирішення розбіжностей
8.1.
Усі спірні питання, які виникатимуть між Сторонами протягом дії Договору,
Сторони намагатимуться вирішувати шляхом переговорів. У разі відсутності згоди між
Сторонами, спірні питання вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством
України та спір передається на розгляд до Господарського суду за місцем знаходження винної
Сторони.
9.
Прикінцеві положення
9.1
Цей Договір набуває чинності з дати його підписання Сторонами і діє до
повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором.
9.2
Цей Договір може бути змінений або розірваний за взаємною письмовою згодою
Сторін або за рішенням суду.
9.3
Всі зміни і доповнення до цього Договору є його невід'ємною частиною,
оформляються додатковими угодами і підписуються належним чином уповноваженими на те
представниками Сторін.
9.4
Цей Договір складений в двох ідентичних примірниках українською мовою, по
одному примірнику для кожної зі Сторін.
9.5
Кожна із Сторін зобов'язується в письмовій формі інформувати іншу Сторону
про зміну свого найменування (або інших реквізитів) протягом 5 робочих днів з моменту
реєстрації зміни найменування (або інших реквізитів) в порядку, передбаченому чинним
законодавством України.
9.6
Замовник є платниками податку на прибуток підприємств на загальних підставах
у відповідності до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств».
9.7
Постачальник є платником податку на загальних підставах.
9.8
. У разі зміни статусу однієї із Сторін як платника податків протягом терміну дії
цього Договору, така Сторона зобов'язана повідомити іншу Сторону Договору про таку зміну і
надати документи, підтверджуючі її новий статус протягом трьох робочих днів з моменту
такої зміни.
9.9
. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним
законодавством України.
9.10
. Після підписання цього Договору усі попередні переговори, листування,
попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що стосуються цього Договору, втрачають
юридичну силу.
9.11

Сторони керуються статтею 631 Цивільного кодексу України:

«Стаття 631. Строк договору
1. Строком договору є час, протягом якого сторони можуть здійснити свої права і
виконати свої обов'язки відповідно до договору.
2. Договір набирає чинності з моменту його укладення.
3. Сторони можуть встановити, що умови договору застосовуються до відносин між
ними, які виникли до його укладення.
4. Закінчення строку договору не звільняє сторони від відповідальності за його
порушення, яке мало місце під час дії договору».
9.12

8.12 Сторони підписали цей Договір при повному розумінні викладених в ньому

положень та дійшли згоди по всім його істотним умовам.

9.13
8.13. Додатки до цього Договору, які є його невід’ємними частинами:
- Додаток №1 - Технічні характеристики Обладнання що поставляється
10.
Оформлення податкових накладних
10.1 Керуючись ст. 201 Податкового кодексу України, Сторони домовилися при
здійсненні своєї діяльності в рамках цього Договору використовувати податкові накладні в
електронному вигляді та призначений для цього електронний цифровий підпис (далі - «ЕЦП»),
із застосуванням програмного забезпечення (комп’ютерної програми) «M.E.Doc IS». При
цьому Сторони погодили, що реєстрація податкових накладних у ЄРПН має відбуватися у
наступному порядку:
10.2 До моменту реєстрації податкової накладної у ЄРПН Постачальник зобов’язаний
сформувати податкову накладну (далі - Попередня податкова накладна) та із застосуванням
програмного забезпечення «M.E.Doc IS» направити її на погодження Замовнику. Замовник
погоджує попередню податкову накладну протягом 24-х годин з моменту її отримання за
допомогою програмного забезпечення «M.E.Doc IS». В разі не отримання Постачальником у
зазначені строки зауважень від Замовника щодо Попередньої податкової накладної, така
податкова накладна вважається погодженою.
10.3 Після проведення попереднього узгодження податкової накладної як описано в п.
5.6.1. цього Договору, Постачальник зобов’язаний у визначені Податковим кодексом України
строки зареєструвати податкову накладну в ЄРПН.
10.4 Сторони визнають податкову накладну, складену та надану в електронному вигляді
із застосуванням ЕЦП засобами телекомунікаційного зв'язку або на електронних носіях, як
оригінали, що мають юридичну силу. Сторони визнають, що ЕЦП за правовим статусом
прирівнюється до власноручного підпису (печатки) Сторони Договору.
10.5 Постачальник гарантує виконання вимог чинного податкового законодавства
України, що регулює взаємовідносини з Замовником, в тому числі, такі:
10.6 Постачальник гарантує надання податкових накладних чи/або розрахунку
коригувань сум ПДВ до податкових накладних в строки, встановленні чинним законодавством
України, з обов’язковим заповненням всіх реквізитів передбачених пунктом 201.1 статті 201
Податкового кодексу України.
10.7 Постачальник гарантує реєстрацію податкових накладних в Єдиному реєстрі
податкових накладних в порядку та строки, визначенні чинним законодавством України.
10.8 У випадку порушення Постачальником положень податкового законодавства
України, що зумовить:
- зменшення податкового кредиту Замовника по ПДВ по податкових накладних
Постачальника;
- зменшення витрат Замовника на вартість Обладнання, придбаних у Постачальника;
- донарахування Замовнику податків, зборів, обов'язкових платежів;
- застосування до Замовника штрафних (фінансових) санкцій з боку державних органів. Постачальник зобов’язується відшкодувати Замовнику документально підтверджену
суму збитків, що пропорційна сумі, на яку зменшено податковий кредит Замовника/сумі
зменшення витрат Замовника /сумі нарахованих контролюючим органом штрафних санкцій
(податків, зборів, обов'язкових платежів).
11. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ.
11.1. Постачальник не пізніше дати укладання цього Договору вносить забезпечення
виконання Договору в розмірі 4,9% вартості Договору, що становить 209 622,00 (двісті
дев'ять тисяч шістсот двадцять дві грн.) грн., у формі безумовної банківської гарантії зі
строком дії до 31 грудня 2018 року. Постачальник передає Замовнику оригінал безумовної
банківської гарантії в день укладання цього Договору.
11.2. Усі витрати, пов’язані з наданням забезпечення виконання Договору,
здійснюються за рахунок коштів Постачальника.
11.3. У разі ненадання Постачальником забезпечення виконання Договору,
передбаченого п.10.1. цього Договору, Замовник має право не підписувати Договір.

11.4.
Замовник повертає забезпечення виконання договору про закупівлю після
виконання Постачальником Договору, а також у разі визнання судом результатів процедури
закупівлі або Договору про закупівлю недійсними та у випадках, передбачених статтею
37 Закону України «Про публічні закупівлі», а також згідно з умовами, зазначеними в
Договорі, але не пізніше ніж протягом п’яти банківських днів з дня настання зазначених
обставиш

12. Реквізити і підписи Сторін
Замовник
Товариство з обмеженою
відповідальністю «Футбольний
Клуб «Ворскла»
код ЄДРПОУ: 210 43 232
р/р 35449128086669 в ГУ ДКСУ
УДКСУ у м.Полтаві, МФО 831019
ІПН 210432316321, св. пл. ПДВ
№23880817

Постачальник
Товариство з обмеженою відповідальністю
«Комплекс-В.»
04053, Київ, вул. Кудрявська, буд. 16
Код ЄДРПОУ 39044396
п/р 26005052771912
у Печерській філії ПАТ КБ “Приватбанк”,
м. Київ. МФО 300711

Д.А. Солоний

Додаток №1 до Договору № 161118
на поставку обладнання за державні кошти від "19" листопада 2018 р.
1. Найменування предмету закупівлі*:
LED Display Р10 PERIMETR для вуличного використання (РМ10) 1 комплект
2. Параметри та технічні вимоги до предмету закупівлі. Необхідні технічні, якісні та кількісні
характеристики предмета закупівлі:
1) Кабінет LED Display Р10 (PM 10) - 104 шт.
2) Кабель силовий комутаційний (Кабінет - Кабінет) - 104 шт.
3) Кабель сигнальний комутаційний (Кабінет - Кабінет) - 104 шт.
4) Шафа комутаційна (не нижче ІР65) - 1 шт.
5) Кабель силовий комутаційний (Шафа комутаційна - Кабінет) - 6 шт.
6) Кабель сигнальний комутаційний (Шафа комутаційна - Кабінет) - 5 шт.
7) Контролер керування - 1 шт.
8) Робоче місце керування на базі ПК - 1 шт.
9) Провідний канал передачі даних (Робоче місце керування - Шафа комутаційна) - 5 каналів.
10) Рік виготовлення - 2018 рік
Світлодіодний кристал
Конфігурація пікселей
Відстань між центрами двох пікселів (мм)
Кількість пікселів (на m 2 )
Розмір модуля (ширина * висота) (мм)
Розмір кабінету (ширина * висота) (мм)
Матеріал
Вага кабінету (кг)
Кі-сть кабінетів (шт)
Фактичні розміри (ширина*висота) (м)
Яскравість (ніт)
Режим сканування
Макс.споживчапотужність (Вт / m 2 )
Середня споживча потужність (Вт / m 2 )
Ступінь захисту
Частота оновлення(Гц)
Кут огляду
вхідна напруга
Термін експлуатації
Сертифікація
Ерадація сірого
Робоча температура
Операційна система

Епістар
SMD3535
10
10,000
320
960

160
960
Залізо
45

104
99.84

1
0,96

7500
1/2
650
120
ІР65
2400
Горизонталь 140°/ вертикаль 120°
Змінний струм 110/220вольт/50-60Гц
Більше 100 000,00 годин
СЕ та RoHS
16 біт вхідних
-20°С - +60°С
Windows XP/Vista/7/8/Ю

Від Постачальника

Д.А. Солоний

