ДОГОВІР № _________
НА ПОСТАВКУ ТОВАРУ ТА ВИКОНАННЯ РОБІТ
м. Київ

«__» __________ 2020 р.

______________________________________________________ надалі «Замовник»,
в особі ________________________, який діє на підставі __________, з однієї сторони, та
ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СИСТЕМИ
ЕЛЕКТРОЗАХИСТУ», надалі «Виконавець», в особі _______________, який діє на
підставі Статуту, з іншого боку, іменовані надалі - Сторони, а кожна окремо – Сторона,
уклали цей Договір на поставку Товару та виконання робіт (надалі - Договір) про
наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. На підставі та у порядку, передбаченому цим Договором, Виконавець
зобов’язується поставити Замовнику товар: обладнання системи відеоспостереження.
(надалі - Товар), а Замовник зобов’язується прийняти Товар та сплатити його вартість.
1.2. На підставі та у порядку, передбаченому цим Договором, Виконавець
зобов'язується здійснити монтаж, тестування, пуско-налагоджувальні роботи, введення в
дію та передачу уповноваженим представникам Замовника функціонуючої системи на
Об’єкті, розташованому за адресою: _____________________________ (надалі - Роботи)
за технічним завданням Замовника, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити
виконані Роботи.
1.3. Асортимент, кількість, ціна Товару, перелік, обсяг та ціна Робіт узгоджується
Сторонами у Специфікаціях до цього Договору, які є його невід’ємними додатками.
1.4. Всі види робіт та послуг Виконавця не потребують дозволів та ліцензій відповідно
до Закону України та чинного законодавства.
2. ВАРТІСТЬ РОБІТ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
2.1. Сторони дійшли згоди, що загальна вартість цього Договору, складається із сум
вартостей зазначених у Специфікаціях, які є невід’ємними додатками до Договору.
2.2. Замовник протягом 3-х (трьох) банківських днів, з дати підписання цього Договору,
здійснює 100% оплату за Товар згідно Специфікації у відповідному Додатку до
Договору, який є його невід’ємною частиною.
2.3. Замовник протягом 3-х (трьох) банківських днів, з дати підписання Акту здачіприймання виконаних робіт здійснює 100% оплату за Роботи згідно Специфікації у
відповідному Додатку до Договору, який є його невід’ємною частиною.
2.4. Ціна Товару відповідає рівню існуючих ринкових цін і є звичайною ціною.
2.5. Усі платежі здійснюються Замовником шляхом безготівкового банківського
переказу на вказаний у розділі 12 цього Договору банківський рахунок Виконавця.
Датою оплати вважається дата списання коштів з банківського рахунку Замовника та
зарахування на банківський рахунок Виконавця.
3. УМОВИ ПОСТАВКИ ТОВАРУ
3.1. Поставка Товару здійснюється на місце монтажу за адресою: __________________
3.2. Право власності на поставлений Товар переходить до Замовника від Виконавця
згідно з умовами поставки, вказаним в цьому Договорі, а саме після передачі Товару
Замовнику чи перевізнику, що підтверджується відповідною накладною. У випадку
зникнення чи пошкодження Товару після передачі його перевізнику і до моменту його
фактичного отримання Замовником, сторони приймуть всі необхідні заходи до
врегулювання спірних питань.
3.3. Товар поставляється і передається у власність Замовника вільним від усіх і будьяких зобов'язань і обтяжень перед третіми особами (включаючи сплату обов'язкових
платежів, податків, мита).
Замовник
________________

Виконавець
_______________
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3.4. Виконавець зобов’язаний поставити Замовнику Товар протягом 5-ти (п’яти)
робочих днів з дати надходження на рахунок Виконавця оплати, відповідно до п. 2.2.
цього Договору.
3.5. Замовник забезпечує прийом Товару в строк, що не перевищує 5 (п’яти) робочих
днів з моменту повідомлення його Виконавцем про готовність до передачі Товару.
3.6. Виконавець передає Замовнику Товар та керівництво по експлуатації (технічну
документацію) по Акту приймання-передачі Товару або видатковій накладній.
3.7. Після підписання Сторонами Акту приймання-передачі Товару або видаткової
накладної до Замовника переходить право власності на Товар і Замовник несе всю
відповідальність і ризики, пов’язані з Товаром, включаючи, але не обмежуючись,
відповідальність перед третіми особами і за завдання шкоди Товару.
3.8. Виконавець здійснює поставку Товару в упакуванні, що перешкоджає псуванню й
ушкодженню в процесі транспортування й зберігання.
3.9. За письмовою домовленістю Сторін, Виконавець може комплектувати Товар
альтернативними компонентами, якісні й технічні характеристики яких повинні бути
тотожними або кращими в порівнянні з раніше погодженими.
4. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБІТ
4.1. Виконавець зобов’язаний виконати Роботи протягом ____ (________) робочих днів
з дати виконання п. 3.1. цього Договору та за умови виконання Замовником п. 3.5., 4.2.
цього Договору. Виконавець, за запитом Замовника, до початку робіт, передає останньому
необхідну для підготовчих робіт технічну інформацію.
4.2. Замовник зобов’язується:

Забезпечити повну будівельну готовність місць розташування Товару та його
складових частин для монтажу, та необхідні погодження, згідно з технічними вимогами
виробника Товару, не пізніше 1-го (одного) робочого дня з дати отримання письмового
повідомлення Виконавця про готовність Товару до монтажу;

Забезпечити безперешкодне прокладання трас кабелів, що поєднують складові
частини Товару, та улаштування необхідних для їх прокладання отворів в будівельних
конструкціях;

Забезпечити або погодити з Виконавцем підведення до місць встановлення Товару
силових та інформаційних кабелів, згідно технічних вимог виробника Товару.
4.3. У комплекс Робіт не входять земляні, будівельні, штукатурні, малярські та інші
неспеціальні допоміжні роботи.
4.4. Відповідальність за безпеку проведення Робіт та дотримання правил техніки
безпеки та охорони праці несе Виконавець, на якого покладається обов'язок проведення
інструктажу з техніки безпеки та охорони праці свого персоналу перед початком
проведення Робіт. Зі свого боку, Замовник зобов’язаний здійснити всі необхідні заходи
для забезпечення виконання вимог з техніки безпеки та охорони праці при проектуванні
розташування, схем підключення Товару та організації Робіт на місці їх виконання, в
тому числі призначити зі свого боку відповідальну особу з цих питань, що є необхідною
умовою виконання Робіт.
4.5. Замовник має право безперешкодного доступу до робіт Виконавця для перевірки
перебігу та якості робіт, що виконуються.
4.6. Після завершення Робіт Виконавець надає Замовнику Акт здачі-приймання
виконаних Робіт, підписаний Виконавцем. Замовник, у 5 (п’яти) денний термін з дня
отримання Акту здачі-приймання виконаних робіт, надсилає Виконавцю підписаний
примірник Акту або мотивовану відмову від приймання Робіт. Якщо протягом цього
часу Замовник без об'єктивних причин не приймає результати Робіт, то Акт здачіприймання виконаних робіт вважається підписаним Замовником автоматично. У випадку
мотивованої відмови Замовника від прийняття Робіт, Сторонами укладається
двосторонній акт про необхідні доробки із зазначенням терміну їх виконання.
Замовник
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5. ЯКІСТЬ ТОВАРУ І ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
5.1. Якість Товару повинна відповідати стандартам України, а у випадку їхньої
відсутності - стандартам країни-виробника.
5.2. Виконавець гарантує належну, згідно з вимогами виробника, якість Товару, його
відповідність діючим стандартам та умовам цього Договору протягом гарантійного
строку експлуатації Товару (не менше 12 (дванадцяти) місяців з дати поставки, але не
менш, ніж встановлено виробником Товару). Гарантійні зобов’язання на Товар
починаються з дати підписання Сторонами належним чином оформленої видаткової
накладної.
5.3. Товар, що поставляється за цим Договором, повинен бути новим, та не повинен
бути у попередній експлуатації, в зібраному (якщо таке передбачено), перевіреному і
готовому до використання за призначенням стані у комплектації, передбаченій
Специфікацією.
5.4. У разі нестачі, поставки Товару неналежної якості або Товару, що не буде
відповідати умовам цього Договору, Виконавець зобов'язується за власний рахунок у
термін до 14 робочих днів з дати складення Сторонами акту про виявлені недоліки
(дефекти) або нестачу Товару усунути такі недоліки (дефекти) або замінити неякісний
Товар на Товар належної якості та допоставити Товар.
5.5. Якщо протягом гарантійного строку будуть виявлені недоліки (дефекти) Товару,
Виконавець зобов’язаний за власний рахунок на вимогу Замовника в строк до 14
робочих днів з дати отримання акту про виявлені недоліки (дефекти) Товару усунути
такі недоліки (дефекти) або здійснити заміну такого Товару іншим Товаром належної
якості. При цьому перебіг гарантійного строку експлуатації Товару відновлюється з
моменту усунення недоліків або заміни Товару.
5.6. У разі виходу з ладу Товару системи відеоспостереження протягом строку дії
гарантійних зобов’язань Виконавець зобов’язується прибути на об’єкти Замовника
протягом 1 години з моменту виклику (будь-якими способами зв’язку) для усунення
виявлених несправностей.
6. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ СТОРІН
6.1. Замовник зобов’язаний:
6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати кошти за поставлений Товар в порядку
та на умовах, визначених цим Договором.
6.1.2. Приймати поставлений Товар згідно з видатковою накладною та умовами,
визначеними цим Договором.
6.2. Замовник має право:
6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов’язань Виконавцем,
повідомивши про це його у строк 15 календарних днів до дати розірвання.
6.2.2. Контролювати поставку Товару у строки, встановлені цим Договором.
6.2.3. Відмовитися від прийняття Товару, що не відповідає вимогам якості та умовам
цього Договору.
6.2.4. Відмовитися від прийняття Товару в разі відсутності або неналежного оформлення
документів.
6.2.5. Вимагати від Виконавця безоплатної заміни поставленого неякісного Товару, що не
відповідає умовам цього Договору в передбаченому порядку та встановлені строки, за
місцем поставки такого Товару.
6.2.6. На відшкодування завданих йому прямих, документально підтверджених збитків,
відповідно до чинного законодавства України та умов цього Договору.
6.3. Виконавець зобов'язаний:
6.3.1. Забезпечити поставку Товару та здійснення монтажу у строки та порядку,
встановленими цим Договором.
6.3.2. Забезпечити поставку Товару та здійснення монтажу, якість якого відповідає
умовам, встановленим цим Договором.
Замовник
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6.3.3. Сплатити штрафні санкції і відшкодувати збитки в разі невиконання, або
неналежного виконання ним зобов`язань за цим Договором, якщо він не доведе, що
порушення Договору сталося не з його вини.
6.3.4. Зареєструвати Замовнику належним чином податкову накладну/розрахунок
коригування податкової накладної, складену(і) в електронній формі та зареєстровану(і) в
Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН) в порядку та строки, визначені
законодавством України.
6.4. Виконавець має право:
6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлений Товар.
6.4.2. На дострокову поставку Товару за письмовим погодженням Замовника.
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за умовами цього Договору
Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України та за цим
Договором.
7.2. Сторона не несе відповідальності за невиконання або неповне виконання своїх
зобов'язань за цим Договором у випадку порушення іншою Стороною умов Договору.
7.3. За порушення строку поставки та монтажу Товару, Виконавець сплачує Замовнику
пеню у розмірі 0,1% від вартості непоставленого або поставленого (змонтованого) з
порушенням строку, передбаченим цим Договором, Товару, за кожний день порушення
строку, а за порушення строку понад 30 (тридцять) робочих днів додатково стягується
штраф у розмірі 5 (п’яти) % від вартості такого Товару.
7.4. У випадку порушення строків оплати за поставлений Товар або виконані Роботи,
Виконавець має право вимагати від Замовника сплати пені в розмірі подвійної облікової
ставки НБУ від суми неоплаченого Товару та/ або Робіт за кожний день затримки.
7.5. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від повного виконання своїх
зобов'язань за умовами даного Договору.
7.6. Додаткові умови відповідальності Сторін можуть встановлюватися в Додатках до
цього Договору.
8. ОБСТАВИНИ ФОРС-МАЖОР
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання
взятих на себе зобов'язань за цим Договором при виникненні непередбачуваних (форсмажорних) обставин, а саме: стихійного лиха, пожежі, блокади, воєнний стан, ембарго на
експорт або імпорт, актів цивільної непокори, видання нормативних документів, які
повністю або частково забороняють ті або інші дії Сторін по виконанню зобов'язань, які
випливають із умов даного Договору, якщо ці обставини істотно вплинули на виконання
умов даного Договору. Про ці обставини Сторони зобов'язані повідомити один одного
негайно, але не пізніше 5 (п'яти) днів після того, як вони виникли.
8.2. Якщо форс-мажорна дія заважає, або затримує виконання якого-небудь із
зобов'язань за цим Договором, то ця Сторона повинна в письмовій формі повідомити
іншу Сторону про цей випадок і про обставини форс-мажор протягом 5 (п'яти) днів з
моменту настання такого випадку. Фактом, що підтверджує наявність обставин
непереборної сили є довідка, видана компетентними органами державної влади України
або компетентними підприємствами, установами, організаціями за місцезнаходженням
Сторони, яка зазнала дії обставин непереборної сили.
8.3. Форс-мажорні обставини автоматично продовжують строк виконання зобов'язань
за умовами цього Договору.
8.4. Якщо обставини непереборної сили будуть тривати більше 45 (сорока п’яти) днів,
Сторони зобов'язані додатково обговорити подальші умови виконання даного Договору
або умови його розірвання.

Замовник
________________

Виконавець
_______________
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9. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
9.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до
«___» _______ 20__ року, але у будь-якому разі до виконання Сторонами усіх взятих на
себе зобов’язань по цьому Договору.
10. ПОРЯДОК РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ
10.1. Всі суперечки та розбіжності, що виникають безпосередньо з даного Договору чи в
зв'язку з ним, або його виконанням, можуть бути урегульовані шляхом переговорів між
Сторонами.
10.2. Усі суперечки та розбіжності між Сторонами, з яких не було досягнуто згоди
шляхом переговорів, розв’язуються в судовому порядку у відповідності до чинного
законодавства України.
11. ІНШЕ
11.1. Цей Договір складено українською мовою, в двох примірниках, що мають однакову
юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін.
11.2. Усі сторінки цього Договору підписані уповноваженими представниками
Замовника і Виконавця.
11.3. Усі додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною.
11.4. Умови цього Договору мають однакову зобов’язальну силу для Сторін і можуть
бути змінені виключно за взаємною згодою Сторін з обов’язковим укладанням
доповнення до цього Договору в письмовій формі за підписами обох Сторін.
11.5. При виконанні цього Договору Сторони керуються чинним законодавством
України.
11.6. Сторони зобов'язуються повідомляти одна одну про зміну своїх реквізитів
протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту таких змін.
11.7. Жодна з Сторін не має право передавати свої права та обов’язки по даному
Договору третім особам, без взаємної письмової згоди іншої Сторони.
11.8. Сторони є платниками податку на прибуток на загальних підставах.
12.

АДРЕСИ Й РЕКВІЗИТИ СТОРІН

«ЗАМОВНИК»

Директор
__________________/ ____________
(м.п.)

Замовник
________________

«ВИКОНАВЕЦЬ»

Директор
__________________/ _____________
(м.п.)

Виконавець
_______________
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