
ДОГОВІР
на постачання комп’ютерної техніки та програмного забезпечення

м.Ужгород ' 10 березня 2 0 17р.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМ ІНІВ ДАНОГО ДОГОВОРУ
1.1 .«Покупець»: Громадська організація «Агенція досліджень регіонального соціуму

«Карпатія», в особі голови організації Токаря Маріана Ю рійовича, що
діє на підставі Статуту.

1.2.«ІІостачальник»: Фізична Особа Підприємець Кузнєцов Олександр Олександрович, що
діє на підставі свідоцтва про реєстрацію №23240000000007733. виданого 
Виконавчим комітетом Ужгородської міської ради Закарпатської області 
25.09.2006 р.

1.3.«Сторони»: І Іостачальник і Покупець.
1.4.«Договір»: цей документ, включаючи всі додатки до нього, доповнення і угоди, що

підписані Сторонами.
1.5.«Товар» комп’ютерна техніка і програмне забезпечення.

2. ПРЕДМ ЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Договір укладається в рамках проекту «Інноваційні методи в освіті для підтримки 

партнерства « ііюуКсіііс», фінансованого з грантів ЄЕП / Норвезьких грантів та державного 
бюджету Словацької Республіки, код проекту: СВС01008.

2.2. Договором передбачається постачання комп'ютерної техніки і програмного забезпечення 
(Додаток 1).

2.3. Постачальник зобов'язується поставити і передавати у власність (повне господарське 
відання) Покупцю Товар (Додаток Г), а Покупець зобов'язується приймати цей Товар та 
своєчасно його оплатити на умовах.

3. СУМА ДОГОВОРУ
3.1. Сума договору, номенклатура і кількість Товару що постачається визначається 

специфікацією Товару (Додаток №1 до Договору) і складає 99997,0 гри (дев'яносто дев'ять 
тисяч дев 'ятсот дев'яносто сім грн. 00 коп.) без ПДВ.

4. ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН
4.1 Постачальник гарантує якість та надійність товару, що постачається, згідно з терміном 

гарантій виробника і на його умовах, а також додаткове гарантійне обслуговування 
впродовж 5 років.

4.2. При виявленні виробничих дефектів у товарі при його прийманні, а також при монтажі, 
налагоджуванні та експлуатації у період гарантійного строку виклик представника 
Поста ч ал ь н и ка обов'я зко ви й.

4.3. Термін усунення недоліків або заміни товару (доукомплектовування) становить 30 
календарних днів з моменту виявлення дефектів.

5. УМ ОВИ ПОСТАЧАННЯ
5.1. І Іостачаппя здійснюється на умовах ООР м. Ужгород.
5.2. Перехід права власності па Товар відбувається в момент підписання накладних (товарно- 

транспортних накладних).
5.3. Перехід ризиків на Товар відбувається в момент підписання накладних (товарно- 

транспортних накладних).
5.4. Пунктом постачання Товару за Договором є приміщення офісу Покупця (м. Ужгород, вул. 

1 агаріпа, 36).
5.5. Передача (приймання-здача) Товару здійснюється в пункті постачання.
5.6. Передача (приймання-здача) Товару за кількістю та якістю здійснюється Сторонами в 

порядку, що визначається чинним законодавством.

6. ТАРА, ПАКУВАННЯ І МАРКУВАННЯ
6.1. Товар повинен бути затарений і спакований Постачальником таким чином, щоб не 

допустити псування та/або знищення його на період постачання до прийняття Товару 
І Іокупцем.

6.2. Вартість тари та пакування входить до ціни Товару.
6.3. Порядок та строки повернення тари (при необхідності) обумовлюються окремим додатком 

до Договору.
6.4. Товар повинен бути промаркований у відповідності до українських і міжнародних 

стандартів.



7. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
7 .1. Оплата проводиться безготівковим шляхом на розрахунковий рахунок Постачальника.
7.2. Покупець оплачує поставлений Постачальником Товар за ціною, вказаною у рахунках- 

фактурах, накладних (товарно-транспортних накладних).
7.3. Оплата здійснюється Покупцем на протязі 5 робочих днів з моменту підписання накладних 

(товарно-транспортних накладних) згідно п.5.
7.4. При порушенні термінів оплати продукції Покупець сплачує штраф за кожний день 

заборгованості в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діяла 
на момент заборгованості на суму заборгованості до повного погашення заборгованості.

7.5. І Іокупець має право здійснити оплату достроково.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
8.1. Постачальник:

8.1.1. несе відповідальність за дії персоналу Постачальника
8.1.2. не несе відповідальності по зобов'язанням Покупця перед його замовниками

8.2. Покупець:
8.2.1. несе відповідальність за дії персоналу Покупця
8.2.2. не несе відповідальності по зобов'язанням Постачальника перед його замовниками.

8.3. Відповідальність Сторін, крім обумовленої в Договорі, може бути обумовлена додатковими 
угодами.

8.4. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань по Договору сторони несуть майнову 
відповідальність згідно з чинним законодавством.

8.5. Ні за яких обставин ні Покупець, ні Постачальник не несуть відповідальності за побічні 
збитки.

9. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ
9.1. У випадках, не передбачених Договором, Сторони керуються чинним законодавством.
9.2. Усі спори, шо виникають у зв’язку з Договором, Сторони намагатимуться вирішити шляхом 

переговорів, на підставі законодавства України та положень Договору.
9.3. У разі недосягнення згоди між Постачальник та Покупцем всі спори підлягають розгляду 

господарським судом відповідно до чинного законодавства України.
9.4. Відносини Сторін, не врегульовані Договором, регулюються чинним законодавством 

України.

10. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
10.1. Обставини непереборної сили —  це обставини, які виникли після підписання Договору і 

знаходяться поза контролем Сторін і які перешкоджають одній із Сторін виконати повністю 
або частково свої зобов'язання по Договору.

10.2. До обставин непереборної сили відносяться: стихійні лиха, екстремальні погодні умови, 
пожежі, військові дії, страйки, громадянські заворушення, втручання влади, ембарго тощо.

10.3. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання будь-якого із 
своїх зобов'язань по Договору, якщо їх виконанню перешкодили обставини непереборної 
сили.

10.4. Сторони зобов'язані письмово, не пізніше 48 годин сповістити одна одну про виникнення чи 
припинення дії обставин непереборної сили.

10.5. Сторони повинні негайно обговорити положення, яке склалось і прийняти відповідні 
рішення.

10.6. Свідоцтво компетентного органу (або суду) с достатнім доказом визначення зазначених 
обставин, як обставин непереборної сили.

10.7. Термін дії обставин непереборної сили починається з моменту оголошення про це і 
завершується моментом, коли обставини непереборної сили закінчуються, або могли би 
закінчитись, якщо Сторона, якій перешкоджають обставини непереборної сили, ужила 
заходи, які вона в дійсності змогла би виконати, для виходу з цих обставин.

10.8. Термін виконання Договору переноситься на час дії вищезгаданих обставин та їх наслідків.
10.9. Несвоєчасність повідомлення про виникнення обставин непереборної сили позбавляє права 

посилатись на них надалі.

11. КОНФ ІДЕНЦІЙНІСТЬ
11.1. Сторони прийшли до згоди, шо текст Договору, а також будь-який матеріал, інформація та 

відомості, що стосуються Договору є конфіденційними і не можуть передаватись третім 
сторонам без попередньої письмової згоди сторін, крім випадків, коли така передача 
пов'язана з одержанням офіційних дозволів, документів для виконання Договору, або
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оплати податків і інших обов'язкових платежів, а також у випадках передбачених діючим 
законодавством, яке регул юс обов'язки Сторін Договору.

12. ТЕРМ ІН ДІЇ ДОГОВОРУ
Терм і 11 дії доі овору:

12.1.1. Початок — 10 березня 2017р.
12.1.2. Кінець — 31 грудня 2017 р.

13. ПРОТОКОЛЬНА ЧАСТИНА
Договір складений на 3-х сторінках і включає наступні додатки:
Дода ток №1 — Специфікація комп’ютерної техніки і програмного забезпечення
Інші додатки до Договору оформляються Постачальником і Покупцем в процесі виконання
Договору.
Договір підписаний одночасно Постачальником і Покупцем вдво х  примірниках, він вступає 
в силу з моменту його підписання і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань. 
Всі оригінали мають однакову юридичну силу.
Всі зміни, доповнення і додатки до Даного Договору складаються в письмовій формі і 
вступають в силу тільки після підписання обома сторонами і є невід’ємною частиною 
Даного Договору
Усі зміни, доповнення і додатки до Договору, що створюються Сторонами в процесі роботи 
згідно Договору, складаються в письмовій формі, нумеруються як додатки до Договору, 
вступають в силу і стають невід’ємною частиною Договору з моменту підписання 
уповноваженими представниками Сторін.

__________  14. Ю РИДИЧНІ АДРЕСИ І Р ЕКВІЗИТИ СТОРІН ______________

Замовник

Громадська організація 
«Агенція досліджень регіонального соціуму

Адреса: 88000, м.Ужгород, 
вул. Гагар і на, 36

Код СДРПОУ: 38475368
Розрахунковий
рахунок:

№ 2066700107747 
в ПАТ «КБ Глобус»

Код банку: 380526
Тел./факс: ♦ +380 66 8747523
е-та іі : с а граіі а. сІ081 іс!@§та і 1 .со т

Виконавець

Фізична Особа Підприємець 
КузнєцовОлександр Олександрович

Адреса:

Код СДРПОУ:
Розрахунковий 
рахунок:______
Код банку:

е -т а п

88000,У країна, м. Ужгород, 
вул. Ракоці, 10, кв.32_______
27206078
26003015000414 в ЗРУ А Г 
’ ’ Комінвестбанк", м.У ж і о род
312248
+380 95 8193738
огІ_Ьа$1@НоітаіІ.сот

15. ПІДПИСИ СТОРІН
Замовник Виконавець

—  З -



Додаток 1
до Договору виконання робіт 
від 10 березня 2017 р.

Специфікація  
комп’ютерної техніки і програмного забезпечення 

(статті бюджету проекту № №  3.1.14—  3.1.17, 5.1.11—  5.1.16, 5.1.19)

№ Найменування Короткий опис Од.
виміру

Кіль
кість

Ціна за 
одиницю  

гри.

Сума

г р и .

1

2

1 Іроцесор
ІІМТЕЬ Соге™ І7 6700 
( В X 80662176700)

шт. 1

13440 13440.00

Материнська плата АЗІЛЗ РКІМЕ В250-РЬи)8 шт. 1 3920 3920,00

Модуль пам’яті для 
комп’ютера

ООЯ4 160В (2 x 8 0 В) 2666 МН/. 
НурегХ Зауа§е Віаск Кіп§зіоп 
(НХ426С1ЗЗВК2/16)

ПІТ. 1

6300 6300,00
4

Модуль пам’яті для 
комп’ютера

ООЯ4 І6СВ (2x80 В) 2666 М Н/ 
НурегХ 8ауа«е Віаск Кіп§зЮп 
(НХ426С138ВК2/16)

ПІТ. 1

6300 6300,00
5

Відеокарта

СТХ1080 80Ь ІЮО ЗТКІХ 
О А М ^ О  А(8ТКІХ-ОТХ1080- 
А 80 -О А М ^Сі)

Ш'Г. 1

32060 32060.00
6

Накопичувач

38П 2.5" 5000В 8атзип§ (М /- 
750500ВШ)

ШТ. 1

6678 6678,00
7

Корпус

АегоСооІ РОЗ ХРКЕОАТОК X 1 
Еуіі Віаск (£N57073)

ПІТ. 1

2100 2100.00
8 Блок живлення СН1ЕРТЕС 650XV (СТСІ-650С) шт. 1 2520 2520.00
9

Програмна продукція

Місгозой \У іпсіо\уз 10 Н оте  х 64  
Киззіап (КШ9-00132)

ПІТ. 1

4690 4690.00
10 Камера Затзипе §еаг 360 шт. 1 13999 13999.00
1 1

Монітор

Р11ІИРЗ 277Е6ЕОАО/00/01 Код: 
27’, 'ГО+їїІт, 1920 х 1080, 
матовое. 16:9. 3.5 т т  Міпі-.іаск, 
ОУІ-О. НІ)М1. УСА. аудио вход 
(Ііпе-іп), єсть, 5мс/1 м с(0& 0),
0.31 14, черньїй

шт. 1

7990 7990,00
Разом: 99997,0

ПІДПИСИ СТОРІН
Замовник Виконавець

Гокар М.ІО. Кузнєцов О.О.

о о


