ДОГОВІР № МО- 918//<?3 -/С,ъ/ ' £
на закупівлю
м.Белгород-Днестровский Одеська область

«04» червня 2018 р.

Державне підприємство «Білгород-Дністровський морський торговельний порт», іменоване
надалі Замовник, в особі виконуючого обов’язки директора Волощука Костянтина
Володимировича, що діє на підставі Статуту з однієї сторони, та
Товариство з обмеженою відповідальністю „КВОРУМ-НАФТА”, іменоване надалі Учасник в
особі генерального директора Кльована Ігоря Івановича, що діє на підставі Статуту, з іншої
сторони, разом іменовані Сторони, а кожна окремо Сторона, уклали цей договір поставки (надалі Договір) про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Учасник зобов’язується поставляти у власність Замовника товар, зазначений в п.1.2
цього Договору, а Замовник - приймати і оплачувати товар.
1.2. Найменування товару, асортимент, кількість та ціна на товар, що поставляється згідно
цього Договору визначенні в Специфікації (Додаток 1), яка є невід’ємною частиною цього
договору.
2. ЯКІСТЬ ТОВАРУ
2.1. Товар, що постачається згідно з цим Договором, повинен відповідати діючим стандартам
якості та технічним умовам і має підтверджуватись паспортом якості, сертифікатом відповідності
або свідоцтвом про визнання відповідності.
2.2. Учасник гарантує якість товару протягом 12 місяців з моменту поставки товару.
2.3. Товар для визначення причин втрати якості товару (наявності дефектів) транспортується
силами та за рахунок Замовника. Будь-які витрати Замовника, пов’язані з визначенням причин
втрати якості товару (наявності дефектів) відшкодовуються Учасником у повній мірі не пізніше 5
(п’яти) календарних днів з моменту подання Замовником обґрунтованої вимоги про їх
відшкодування.
2.4. У випадку поставки неякісного товару, Учасник зобов’язаний замінити неякісний товар
на якісний своїми силами за власний рахунок, протягом строку, визначеного даним Договором.
3. ПІНА ДОГОВОРУ
3.1. Ціна цього Договору, становить 2 009 330,00 грн. (два мільйони дев’ять тисяч триста
тридцять грн. 00 коп.) в т.ч. ПДВ 20% 334 888,33 грн. (триста тридцять чотири тисячі вісімсот
вісімдесят вісім грн. 33 коп.)
3.1.1. Ціна за одиницю товару, що постачається за цим Договором, включає всі інші податки,
збори та обов’язкові платежі, що передбачені чинним законодавством України.
Ціна за одиницю товару визначена у Специфікації (Додаток №1 до цього Договору).
3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін. Істотні умови
Договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами у
повному обсязі, крім випадків, передбачених ст.36 Закону України «Про публічні закупівлі».
3.3. У випадку зміни ціни цього Договору згідно п.2 ч.4 ст.36 Закону України «Про публічні
закупівлі», коливання на ринку ціни за одиницю товару, що визначена у Специфікації (Додаток
№1 до цього Договору), підтверджується довідкою Державного підприємства «Державний
інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків» або іншого органу,
уповноваженого на надання відповідних довідок, з урахуванням умов постачання.
3.3.1. Ціна товару при застосуванні п.3.3. Договору, не повинна перевищувати середню ціну
від вартості товару, що зазначена у довідці Державного підприємства «Державний інформаційноаналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків» або іншого органу, уповноваженого
на надання відповідних довідок.
3.3.2. У разі застосування п.3.3 Договору, довідку замовляє та отримує ініціатор зміни ціни за
одиницю товару.
3.4. Зміна ціни за одиницю товару, що визначена у Специфікації (Додаток №1 до цього
Договору), у випадках передбачених ст.36 Закону України «Про публічні закупівлі» та п.3.3
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Договору, здійснюється на підставі письмового звернення однієї із Сторін, шляхом укладення
додаткової угоди.
4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ
4.1. Розрахунки проводяться Замовником після постачання товару та надання оригіналу
рахунка на оплату постачаємого товару згідно заявки Замовника протягом 3-х (трьох) робочих
днів.
4.2. Розрахунки за цим Договором здійснюються шляхом безготівкового перерахування
коштів на розрахунковий рахунок Учасника.
5. ПОСТАВКА ТОВАРУ
5.1. Строк поставки товару: протягом 4-х робочих днів з моменту отримання заявки від
Замовника, до 30.09.2018 року.
5.2. Поставка товарів за цим Договором здійснюється на умовах: DDP, склад Замовника,
Україна, Одеська область, м.Білгород-Дністровський, вул.Шабська, 81, ДТТ «БілгородДністровський морський торговельний порт» в обсязі, за видом та маркою, зазначеними в
заявці Замовника.
5.3. Поставка товару здійснюється бензовозними нормами. Автотранспорт Учасника повинен
бути забезпечений: насосом для зливу палива, лічильником обліку палива та обладнаний
протипожежним оснащенням згідно з Правилами пожежної безпеки в Україні.
5.4. Приймання товару за асортиментом, кількістю та якістю здійснюється на складі
Замовника і підтверджується видатковою накладною та товарно-транспортною накладною (за
наявністю).
5.5. Відпуск нафтопродуктів здійснюється згідно «Інструкції про порядок приймання,
транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і
організаціях України», затвердженої Наказом Міністерства палива та енергетики України,
Міністерства економіки України, Міністерства транспорту та зв’язку України, Державного
комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 20 травня 2008 року
№281/171/578/155.
6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
6.1. Замовник зобов ’язаний:
6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати рахунки за поставлений товар.
6.1.2. Приймати поставлений товар згідно з видатковою накладною.
6.1.3. Не розголошувати інформацію, визнану Сторонами комерційною або конфіденційною.
6.2. Замовник має право:
6.2.1. Вимагати від Учасника постачання товару відповідно до умов цього Договору.
6.2.2. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання Учасником зобов'язань по якості
товару, гарантії товару та постачанню згідно умов цього Договору, повідомивши про намір
розірвання цього Договору у 5-ти денний строк з моменту прийняття рішення.
6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі товару та загальну вартість цього Договору. У такому разі
Сторони вносять відповідні зміни до Договору.
6.2.4. Повернути рахунок Учаснику без здійснення оплати у разі його неналежного
оформлення (відсутність печатки, підписів тощо) У цьому разі строк оплати згідно п.4.1 цього
Договору не обчислюється.
6.3. Учасник зобов'язаний:
6.3.1. Забезпечити поставку товару власними силами за власний рахунок у строки та місце,
встановлені цим Договором.
6.3.2. Забезпечити поставку товару, якість якого відповідає умовам, установленим розділом 2
цього Договору, дотримуватись зобов’язань гарантійного терміну на товар.
6.3.3. У разі постачання неякісного товару Замовнику, замінити його у 5-денний строк після
одержання вимоги від Замовника або повернути вартість поставленого неякісного товару
протягом 5-ти днів з моменту одержання претензії;
6.3.4. У разі переходу на іншу систему оподаткування, зміни адреси письмово сповістити
Замовника протягом 5-ти робочих днів;
6.3.5. Надавати податкову накладну, складену в електронній формі, з дотриманням умови
щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, з електронним підписом уповноваженої
платником особи, та зареєстровану в Єдиному реєстрі податкових накладних.
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6.4. Учасник має право:
6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлений товар.
6.4.2. Вимагати від Замовника прийняття товару, що відповідає умовам, визначеним в цьому
Договорі.
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору (надалі іменується
"порушення Договору"), Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або)
чинним в Україні законодавством.
7.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання
з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.
7.2. За прострочення строку поставки товару передбаченого цим Договором, Замовник має
право стягнути з Учасника згідно ч.2 ст.231 Господарського кодексу України пеню у розмірі 0,1%
від вартості простроченого зобов’язання за кожний день прострочення.
7.3. За прострочення постачання товару на строк більше 20 календарних днів, Замовник має
право стягнути додатково з Учасника штраф в розмірі 7% від суми непоставленого товару.
7.4. За невиконання обов’язку щодо належної якості та/або кількості товару Замовник має
право стягнути з Учасника штраф в розмірі 20% від вартості неякісного/недоукомплектованого
товару згідно ч.2 ст.231 Господарського кодексу України.
7.5. У випадку порушення термінів оплати Замовник сплачує на вимогу Учасника пеню в
розмірі половини облікової ставки НБУ від недоотриманої суми по замовленню за кожний день
прострочення, але не більше 5% вартості замовлення.
7.6. Сплата Стороною визначених цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством
штрафних санкцій (штрафу, пені) не звільняє її від обов'язку відшкодувати за вимогою іншої
Сторони збитки, завдані порушенням Договору (реальні збитки та (або) упущену вигоду) у
повному обсязі, а відшкодування збитків не звільняє її від обов'язку сплатити за вимогою іншої
Сторони штрафні санкції у повному обсязі.
7.7. Сплата Стороною штрафних санкцій (штрафу, пені) та (або) відшкодування збитків,
завданих порушенням Договору, не звільняє її від обов'язку виконати цей Договір в натурі, якщо
інше прямо не передбачено чинним в Україні законодавством.
7.8. У разі порушення Учасником порядку заповнення та/або порядку реєстрації податкових
накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, Замовник має право вимагати від Учасника,
а Учасник погоджується сплатити штрафні санкції, виявлені за результатами податкових
перевірок у Замовника у порядку регресу.
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 тощо).
8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин
непереборної сили, повинна не пізніше 5-ти 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 уповноваженим органом відповідно до законодавства України.
8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 днів,
кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої
оплати Учасник повертає Замовнику кошти протягом трьох днів з дня розірвання цього Договору.
9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей, Сторони зобов’язуються вирішувати їх
шляхом взаємних переговорів та консультацій.
9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди, спори (розбіжності) розглядаються у судовому
порядку згідно чинного законодавства України.
10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
10.1.
Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання
Сторонами та скріплення печатками Сторін та діє до ЗО вересня 2018 року.
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10.2. Цей Договір укладається і підписується у 2-х примірниках, що мають однакову
юридичну силу.
10.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від виконання обов’язків,
взятих на себе за даним Договором та від відповідальності за його порушення, яке мало місце під
час дії цього Договору.
10.4. Цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін у разі невиконання
умов цього Договору, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.
11. ІНШІ УМОВИ
11.1. Усі зміни і доповнення до даного Договору дійсні, якщо вони виконані в письмовому
виді і погодженні обома Сторонами.
11.2. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним
законодавством України.
12. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ
12.1. Невід’ємною частиною договору є Специфікація (Додаток 1).
“ЗАМОВНИК“
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БІЛГОРОДДНІСТРОВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ
ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ»
67700, Одеська обл., м.БілгородДністровський, вул. Шабська, 81
р/р 26006000032154 в філії ПАТ «Державний
експортно-імпортний банк України» в м.Одеса,
МФО 322313
код ЄДРОПУ 01125689
Свідоцтво ПДВ №200100549
ІПН 011256815054
тел./факс: (04849) 6-73-10, 6-71-46, 6-75-47
E-mail: mail@bdport.com.ua

“УЧАСНИК“
ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
„КВОРУМ-НАФТА“
54003, Миколаївська область м.Миколаїв,
Центральний район, вул.Гречишникова, 52
ЄДРПОУ 32938047
Банківські реквізити:
р/р 26006521149 в АТ «Райффайзен Банк
Аваль», МФО 380805
ІПН 329380414036
Витяг 1414034500110 з реєстру платників ПДВ
телефон приймальня (0512) 55-40-71;
телефакс (0512) 55-40-69
e-mail: j£foj@k^ram.m]£jaa_
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Додаток №1 до Договору № МО-918
від 04.06.2018 р.
СПЕЦИФІКАЦІЯ

№
з/п

1

Найменування
товару, що є
предметом
закупівлі
Дизельне паливо
(налив)

Встановлені
вимоги до якості
(держ. стандарт)

Оди Кількість
Ціна за
товару
одиницю
ниця
виміру
виміру грн.,
зПДВ*
кг

ДСТУ 7688:2015

67 000

29,99
Сума без ПДВ:
ПДВ 20%:
Всього з ПДВ:

2 009 330,00
1 674 441,67
334 888,33
2 009 330,00

“УЧАСНИК“
ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
„КВОРУМ-НАФТА“
54003, Миколаївська область м.Миколаїв,
Центральний район, вул.Гречишникова, 52
ЄДРПОУ 32938047
Банківські реквізити:
р/р 26006521149 в АТ «Райффайзен Банк
Аваль», МФО 380805
ІПН 329380414036
Витяг 1414034500110 з реєстру платників
ПДВ
телефон
шальня (0512) 55-40-71;
^
-40-69

“ЗАМОВНИК“
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ
МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ»
67700, Одеська обл., м.БілгородДністровський, вул. Шабська, 81
р/р 26006000032154 в філії ПАТ «Державний
експортно-імпортний банк України» в
м.Одеса, МФО 322313
код ЄДРОПУ 01125689
Свідоцтво ПДВ №200100549
ІПН 011256815054
тел./факс: (04849) 6-73-10, 6-71-46, 6-75-47
E-mail: mail@bdport.com.ua

В.о.директора ДП «1

Загальна сума
грн.,
зПДВ*

ТИ»
І.І.Кльован

К.В.Волощук
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