
 
ДОГОВІР №___ 

 
_______________________________________________________________________, що є   

платником податку на прибуток на загальних підставах (далі іменується  
як ПОКУПЕЦЬ), в особі __________________________, який діє на підставі         
____________________ з однієї сторони, та _______________________ (далі іменується як         
ПОСТАЧАЛЬНИК), в особі __________________, який (а) діє на підставі         
______________________  з іншої сторони,  

разом далі поіменовані як Сторони, а кожне окремо - Сторона,  
уклали цей Договір (далі – Договір) про таке: 

1. Предмет Договору 
1.1. Предмет закупівлі Послуги з постачання ПЗ віртуалізації його налаштування та           

підтримка. 
За Договором ПОСТАЧАЛЬНИК зобов’язується передати ПЗ віртуалізації __________,        

функціональні можливості якого відповідають зазначеним у Додатку 1 до Договору вимогам,           
(далі – ПЗ), з його налаштуванням на трьох робочих місцях (комп’ютерах) Покупця та             
техпідтримкою, а також надати дозвіл, який надає Покупцю право на використання цього            
об’єкта права інтелектуальної власності (невиключну ліцензію), а ПОКУПЕЦЬ зобов’язується         
здійснити оплату на умовах Договору.  

Постачальник передає ПЗ, здійснює його налаштування, передає невиключні ліцензії         
протягом 7 днів після набрання Договором чинності, а також надає техпідтримку протягом 36             
місяців з дати підписання актів про приймання-передачу налаштованого ПЗ, але не пізніше            
28.02.2022 р. (залежно від того, яка дата наступить раніше). 

Строк дії кожної невиключної ліцензії - 36 місяців з дати підписання Покупцем акту             
приймання-передачі невиключної ліцензій. 

Територія, на яку поширюється дія невиключної ліцензії – територія України. 
Інші вимоги до ПЗ, техпідтримки, невиключних ліцензій, зазначаються у Додатку 1 до            

Договору (далі –Додаток 1). 
1.2. Обсяги закупівлі можуть бути зменшені ПОКУПЦЕМ в односторонньому порядку,          

зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків ПОКУПЦЯ. 
2. Ціна Договору (сума, визначена у Договорі) 

2.1. Джерелом фінансування закупівлі є кошти ПОКУПЦЯ. 
2.2. Валютою Договору є українська національна валюта — гривня (UAH (980). 
2.3. Ціна Договору складається з вартості примірників ПЗ, вартості налаштування ПЗ,           

техпідтримки, вартості невиключної ліцензії (згідно з розрахунками у Додатку 2 до Договору) 
2.4. Ціна Договору (сума, визначена у Договорі) станом на дату його укладення            

становить _________ грн. (відповідно до ______________________,, що є Додатком 2 до           
Договору). 

3. Оплата за Договором 
3.1. Оплата ПОСТАЧАЛЬНИКУ здійснюється в безготівковому порядку, шляхом        

перерахування грошових коштів через банк на поточний рахунок ПОСТАЧАЛЬНИКА. 
3.2. Форми, порядок оплати: 
Оплата за Договором здійснюється з частковою попередньою оплатою (Аванс) та          

подальшою оплатою в порядку, визначеному Договором. 
Розмір Авансу становить не більше п’ятдесяти відсотків від вартості усього обсягу ПЗ,            

вартості налаштування, техпідтримки, вартості ліцензій. 



Покупець перераховує Постачальнику Аванс протягом двадцяти п‘яти банківських днів  
з дати надання Постачальником (після набрання Договором чинності) Рахунку-фактури.  

Подальша оплата здійснюється ПОКУПЦЕМ протягом 25 (двадцяти п’яти) банківських         
днів  
з дати підписання ним Акту приймання-передачі налаштованого ПЗ, акту приймання-передачі          
ліцензії (Акт на ліцензії), акт про належне надання техпідтримки (за відповідний звітний            
період) та за наданою Постачальником (після підписання Покупцем відповідного акту )           
Рахунком-фактурою. 

3.3. Постачальник зобов’язаний зареєструвати відповідно до статті 201 Податкового         
кодексу України податкову накладну в Єдиному реєстрі податкових накладних у строк,           
визначений чинним законодавством України. При цьому, при сплаті авансу, згідно з умовами            
Договору, податкова накладна реєструється ПОСТАЧАЛЬНИКОМ не пізніше 60        
календарного дня з дати оплати авансу.* Якщо чинним на дату укладення Договору            
законодавством України будуть визначені інші вимоги щодо реєстрації податкових         
накладних, то умова цього пункту Договору буде визначена Покупцем, з урахуванням таких            
вимог. 

3.4.Порядок підтвердження використання Авансу 
a) Постачальник протягом ___ днів з дня надходження авансового платежу повинен           

надати звіт про використання авансових коштів разом з підтверджуючими документами (копії           
накладних / актів, платіжних доручень з відміткою банку тощо). В разі ненадання у             
встановлений строк такого звіту або виявлення факту нецільового використання та/або          
невикористання авансового платежу Покупець вправі достроково розірвати Договір,        
повідомивши Постачальника та/або вимагати повернення всієї суми авансового платежу, з          
урахуванням індексу інфляції та процентів річних, в розмірі облікової ставки НБУ; 

б) Звіт надається на фірмовому бланку Постачальника (за формою згідно з Додатком 3             
до Договору), разом зі Звітом надаються копії платіжних доручень з відміткою банка про             
здійснення оплати, тощо, що засвідчено печаткою Постачальника*.(*У разі використання         
суб’єктом господарювання печатки у своїй діяльності). 

3.5. У разі порушення з вини Постачальника договірних зобов‘язань всі авансові           
платежі, які не підтверджені відповідними актами (Акт приймання-передачі налаштованого         
ПЗ, Акту на ліцензії, акту про належне надання техпідтримки), підлягають поверненню           
Покупцю (протягом 3 (трьох) банківських днів з дня отримання відповідної вимоги Покупця),            
з урахуванням індексу інфляції та процентів в розмірі облікової ставки НБУ, за користування             
чужими коштами, передбачених статтею 536 Цивільного кодексу України, від суми          
авансового платежу за кожен день користування Авансом, починаючи з дня його зарахування            
на рахунок Постачальника незалежно від того, припинені зобов’язання за Договором на дату            
отримання вимоги Покупця чи ні. 

(умови щодо реєстрації податкових накладних не включається до Договору, якщо ціна           
визначається без ПДВ відповідно до чинного законодавства України). 

4. Умови приймання- передачі  
4.1. Постачальник здійснює передачу ПЗ ___________________ (в електронному        

форматі /, на оптичному диску з розрахунку 1 (один) диск – 1 (один) примірник ПЗ тощо –                 
конкретизується на етапі укладення Договору) та  його налаштування. 

Після налаштування ПЗ Сторони оформлюють Акт приймання-передачі налаштованого        
ПЗ.  

4.2. Покупець набуває права за невиключною ліцензією з дати підписання Сторонами           
Акту на ліцензії, який складається ПОСТАЧАЛЬНИКОМ та передається Покупцю не пізніше           
дати передачі Постачальником невиключних ліцензій. 
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4.3. Постачальник зобов’язаний надавати технічну підтримку на ПЗ протягом всього          
строку його використання Покупцем, починаючи з дати підписання Покупцем Акту          
приймання-передачі налаштованого ПЗ та відповідно до умов, зазначених в Додатку 1. 

Акти про належне надання техпідтримки оформлюються Сторонами щоквартально        
(звітний період) до закінчення стоку надання послуги. 

4.4. За умови відсутності зауважень до Постачальника Покупець підписує акти, зазначені 
у пунктах 4.1.- 4.3., протягом 5 (п’яти) днів після їх отримання від Покупця; при цьому такі 
акти повинні бути складені Постачальником відповідно до вимог щодо оформлення 
первинних документів.  

4.5. Якщо Постачальник виконує зобов’язання неналежним чином, Покупець вправі         
заявити про це Постачальнику у будь-який момент, однак не пізніше п’яти днів з дати              
отримання від Постачальника відповідного акту (пункти 4.1.-4.3. Договору); при цьому          
Покупець направляє Постачальнику документ, в якому зафіксовані виявлені недоліки та          
зазначається порядок, терміни їх усунення. 

4.6. ПОСТАЧАЛЬНИК зобов’язаний усунути недоліки протягом строку, визначеного        
ПОКУПЦЕМ в документі  про недоліки.  

Всі витрати, пов’язані з усуненням таких недоліків, покладаються на         
ПОСТАЧАЛЬНИКА (без додаткової оплати ПОКУПЦЕМ).  

Після усунення ПОСТАЧАЛЬНИКОМ недоліків Сторони підписують акт(-и) відповідно        
до умов Договору. 

4.7. Якщо недоліки не усунуті, то ПОКУПЕЦЬ після спливу строку, встановленого в            
документі (акті) про недоліки, вправі вжити заходів відповідно до чинного законодавства           
України, Договору, в тому числі вимагати повернення авансового платежу, відмовитися від           
подальшої оплати, відмовитися від Договору, вимагати сплати штрафних санкцій,         
відшкодування збитків. 

4.8. ПОСТАЧАЛЬНИК: 
- гарантує, що має усі права, дозволи необхідні для виконання його обов‘язків за             

Договором, і не порушує авторські права інтелектуальної власності третіх осіб або подібні            
права на інтелектуальну власність,  

- зобов’язаний одноособово нести відповідальність у разі претензій третіх осіб, якщо при            
виконанні зобов’язань за Договором Постачальник використав об‘єкти інтелектуальної        
власності за відсутності на те у нього правових підстав, та компенсувати Замовнику збитки 

5. Відповідальність Сторін 
5.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором           

СТОРОНИ несуть відповідальність, передбачену законами та Договором.  
5.2. За порушення строків оплати (за винятком випадків, встановлених Договором:  

відсутність / зменшення фінансування витрат ПОКУПЦЯ у відповідному періоді)         
ПОКУПЕЦЬ сплачує ПОСТАЧАЛЬНИКУ пеню в розмірі половини облікової ставки НБУ, яка           
діяла на момент нарахування пені від суми простроченого платежу за кожний день            
прострочення.  

5.3. За порушення строків (передачі) програмного забезпечення, невиключних ліцензій,         
надання технічної підтримки ПОСТАЧАЛЬНИК сплачує ПОКУПЦЮ згідно з частиною         
другою статті 231 Господарського кодексу України пеню у розмірі 0,1% (нуль цілих одна             
десята відсотка) від вартості ПЗ, невиключних ліцензій, технічної підтримки, за кожний день            
прострочення, а за прострочення понад тридцять днів ПОСТАЧАЛЬНИК повинен додатково          
сплатити ПОКУПЦЮ штраф у розмірі семи відсотків від вказаної вартості. 
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За порушення умов зобов’язання щодо якості ПОСТАЧАЛЬНИК повинен згідно з          
частиною другою статті 231 Господарського кодексу України сплатити ПОКУПЦЮ штраф у           
розмірі двадцяти відсотків від ціни Договору.  

Збитки, завдані Покупцю неналежним виконанням / невиконанням Постачальником        
зобов'язань за Договором, підлягають відшкодуванню ПОСТАЧАЛЬНИКОМ у повній сумі         
понад встановлені Договором штрафні санкції. 

****5.4. ПОСТАЧАЛЬНИК зобов’язаний відшкодувати ПОКУПЦЮ суму ПДВ за        
податковою накладною, яка не зареєстрована ПОСТАЧАЛЬНИКОМ в Єдиному державному         
реєстрі податкових накладних протягом 365 календарних днів з дати її складання згідно з             
вимогами статті 201 Податкового кодексу України. 

Податкова накладна, яка зареєстрована в Єдиному державному реєстрі податкових         
накладних з порушеннями у зазначенні обов’язкових реквізитів відповідно до вимог статті 201            
Податкового кодексу України (переліку номенклатури, коду ПЗ в УКТ ЗЕД в тому числі) та за               
якою не надано / не зареєстровано розрахунку коригування в цілях виправлення помилки            
відповідно до статті 192 Податкового кодексу України така податкова накладна вважається не            
зареєстрованою в Єдиному реєстрі податкових накладних. 

У разі несвоєчасного надання ПОКУПЦЮ розрахунку коригування до податкової         
накладної, що підлягає реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних Покупцем, в           
терміни передбачені статтею 201 Податкового кодексу України, ПОСТАЧАЛЬНИК        
відшкодовує Покупцю штраф у сумі понесених штрафних санкцій ДП НЕК «Укренерго»           
відповідно до статті 1201 Податкового кодексу України. 

5.5 У випадку, якщо контролюючим органом (шляхом складання податкового         
повідомлення-рішення, акту перевірки, внесення коригувань до облікової картки ПОКУПЦЯ         
як платника податку, іншим способом) та/чи рішенням (постановою) суду буде зменшено           
податковий кредит ПОКУПЦЯ з ПДВ по податковим накладним ПОСТАЧАЛЬНИКА,         
зменшені податкові витрати ПОКУПЦЯ на ціну ліцензії, придбаного у ПОСТАЧАЛЬНИКА,          
донараховані ПОКУПЦЮ податки, збори, обов’язкові платежі, нараховані штрафні санкції за          
порушення податкового законодавства чи судом буде прийнято рішення про стягнення на           
користь держави доходу, отриманого в результаті операції, що визнана недійсною /           
нікчемною, та, це буде пов’язано з: 

- анулюванням (відміною) державної реєстрації ПОСТАЧАЛЬНИКА; 
- виключенням ПОСТАЧАЛЬНИКА із реєстру платників податку на додану вартість; 
- господарськими відносинами ПОСТАЧАЛЬНИКА та/або його контрагентів з        

підприємствами, які мають ознаки фіктивності, що зафіксовано в актах перевірки органів           
державної податкової служби чи рішенні (постанові) суду; 

- неналежним чином ведення бухгалтерського та/або податкового обліку, несвоєчасним,         
неналежним чином, не в повному обсязі поданням в податкові органи обов’язкової податкової            
звітності; 

- встановленням податковим органом чи судом недійсності угоди, що підписана між           
ПОКУПЦЕМ та ПОСТАЧАЛЬНИКОМ чи ПОСТАЧАЛЬНИКОМ та його контрагентом; 

- стягненням на користь держави всього отриманого ПОКУПЦЕМ по недійсній /           
нікчемній угоді, що підписана між ПОСТАЧАЛЬНИКОМ та ПОКУПЦЕМ. 

ПОСТАЧАЛЬНИК зобов’язаний протягом 5 (п’яти) календарних днів з дати направлення          
йому ПОКУПЦЕМ відповідної Претензії про відшкодування збитків оплатити грошові кошти          
в розмірі, що дорівнює сумі, на яку ПОКУПЦЮ зменшено податковий кредит з ПДВ,             
зменшені податкові витрати, донараховані податки, збори, обов’язкові платежі, нараховані         
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штрафні санкції, стягнено на користь держави отримане по угоді, що визнане недійсною /             
нікчемною (далі - Виплата). 

У випадку наявності заборгованості ПОКУПЦЯ перед ПОСТАЧАЛЬНИКОМ та        
невиконання ПОСТАЧАЛЬНИКОМ в термін, зазначений вище своїх зобов’язань по Виплаті -           
Виплата здійснюється шляхом проведення заліку зустрічних однорідних вимог за рахунок          
грошових коштів, які підлягають оплаті Постачальнику Покупцем по будь-яким грошовим          
зобов’язанням. 

У випадку невиконання ПОСТАЧАЛЬНИКОМ своїх зобов’язань, що зазначені в даному          
пункті Договору, ПОКУПЕЦЬ має право на стягнення суми Виплати в судовому порядку. 

У випадку, якщо акт (дії) контролюючого органу чи рішення суду (на підставі яких             
виникли зобов’язання по Виплаті) в подальшому будуть визнанні незаконними і відмінені           
(повністю або частково), ПОКУПЕЦЬ зобов’язується повернути ПОСТАЧАЛЬНИКУ       
отримані від нього в якості Виплати грошові кошти в відповідній сумі (пропорційно, залежно             
від того, в якій частині акт / дії / рішення визнані незаконними, відмінені, змінені). При цьому,                
якщо з ПОКУПЦЯ фактично були утримані в бюджет суми донарахованих податків, зборів,            
штрафних санкцій, то повернення ПОСТАЧАЛЬНИКУ грошових коштів здійснюється лише         
після їх фактичного отримання ПОКУПЦЕМ із бюджету.**** 

(умова від **** до **** не включається до Договору у разі визначення ціни Договору без               
ПДВ відповідно до чинного законодавства України). 

5.6. Покупець не несе відповідальності за затримку оплати у випадку наявності           
порушення зобов’язання зі сторони Постачальника. 

5.7. Для вимог про стягнення з Постачальника штрафних санкцій застосовується строк           
позовної давності три роки. 

5.8. За прострочення виконання Постачальником зобов’язань за Договором нарахування         
штрафних санкцій припиняється через рік від дня, коли зобов’язання мало бути виконано 

5.9. Застосування штрафних санкцій до Сторони, яка порушила зобов'язання за          
Договором, не звільняє її від виконання зобов'язань, крім випадків, коли ПОКУПЕЦЬ           
відмовиться від прийняття виконання. 

5.10 У разі виникнення обставин непереборної сили, інших форс-мажорних обставин,          
Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання         
зобов’язань за Договором за умови надання доказів (документа) щодо таких обставин           
Стороною, яка посилається на будь-яку з цих обставин як на підставу для звільнення її від               
відповідальності, та доведення нею причинного зв’язку між виникненням таких обставин та           
неможливістю виконання зобов’язань, а також якщо на момент початку цих обставин           
Сторона, яка на них посилається, не знаходилася в простроченні виконання своїх зобов’язань            
за Договором. 

6. Оперативно-господарські санкції 
6.1. Сторони погодили, що Покупець має право на застосування такої          

оперативно-господарської санкції, як відмова від встановлення на майбутнє господарських         
відносин із Постачальником як стороною, яка порушує зобов'язання. 

6.2. Оперативно-господарська санкція застосовується у разі порушення Постачальником        
виконання зобов'язань (в тому числі за етапами), невиконання та/або неналежного виконання           
договірних зобов'язань, а саме: 

- прострочення виконання зобов'язання на строк більш ніж 20 календарних днів          
при передачі ПЗ, невиключних ліцензій, на строк не більше 10 календарних днів при наданні              
техпідтримки; 
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-відмова ДП «НЕК «Укренерго» від прийняття зобов'язання у зв'язку з невідповідністю           
виконаного зобов'язання умовам Договору та законодавству; 

- неповернення авансових платежів (відповідно до умов Договору); 
- порушення умов Договору в частині виконання податкових зобов'язань, а саме:* 

а) невідшкодування суми ПДВ за податковою накладною, яка незареєстрована        
Постачальником в Єдиному державному реєстрі податкових накладних у встановлений         
законодавством строк; 

б) невідшкодування передбачених Договором збитків у зв'язку з нарахуванням  
ДП «НЕК «Укренерго» контролюючими органами або судом штрафних санкцій,         
донарахування обов'язкових платежів за порушення податкового законодавства, що        
спричинено діями / бездіяльністю Постачальника; 

- неусунення недоліків, в тому числі прихованих недоліків, ПЗ; 
- невиконання та/або неналежне надання технічної підтримки; 
- розголошення передбаченої умовами Договору конфіденційної інформації та іншої        

інформації  
з обмеженим доступом; 

- виявлення в ході виконання Договору або протягом строку дії використання          
Покупцем ПЗ факту подання Постачальником недостовірної інформації, підроблених        
документів, в тому числі при поданні документів щодо ПЗ, тощо; 

6.3. Строк прострочення виконання зобов'язання обчислюється сумарно на підставі         
положень Договору. 

6.4. Рішення щодо застосування оперативно-господарської санкції, такої як відмова  
від встановлення на майбутнє господарських відносин із Постачальником, при порушенні ним           
зобов‘язань, приймається Покупцем самостійно. 

6.5. У разі прийняття Покупцем рішення про застосування оперативно-господарської         
санкції він письмово повідомляє про їх застосування Постачальника на його юридичну адресу,            
зазначену в Договорі, та надсилає копії листа на електронну адресу Постачальника. 

6.6. Термін, на який застосовується оперативно-господарська санкція, становить 12         
календарних місяців з дати направлення повідомлення Постачальнику про її застосування. 

6.7. Застосування оперативно-господарської санкції може бути оскаржено в судовому         
порядку. 

6.8. У разі застосування оперативно-господарської санкції до Постачальника, відомості         
про таке застосування включаються Покупцем до публічного списку контрагентів, до яких           
застосовано оперативно-господарські санкції (далі - Список), який ведеться Покупцем. 

Список оприлюднюється на офіційному сайті ДП «НЕК «Укренерго». 
7. Форс-мажор 

7.1. Якщо унаслідок дії непереборної сили, інших форс-мажорних обставин         
(техногенного, природного / соціально-політичного / військового характеру / обставин         
юридичного форс-мажору (дія / рішення органів державної влади, органів / установ, що            
містять заборону або обмеження з питань, які мають пряме (безпосереднє) відношення до            
виконання Договору)), унеможливлюється виконання будь-якою Стороною зобов'язань за        
Договором, така Сторона повинна повідомити у письмовій формі про це іншу Сторону            
протягом 5 календарних днів з дати їх виникнення. 

7.2. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення однієї із Сторін про неможливість          
виконання прийнятих за Договором зобов’язань позбавляє Сторону права посилатись на          
будь-яку вищевказану обставину, як на підставу, що звільняє від відповідальності за           
невиконання зобов’язань. 
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7.3. У разі дії обставин непереборної сили, інших форс-мажорних обставин більше ____            
календарних днів Сторони вправі в установленому порядку розірвати Договір.  

7.4. Доказом дії обставин непереборної сили, інших форс-мажорних обставин є          
документи (оригінали), видані Торгово-промисловою палатою України / іншою        
Торгово-промисловою палатою / іншим компетентним органом / установою. 

8. Антикорупційне застереження 
8.1. При виконанні своїх зобов’язань за Договором Сторони, їх афілійовані особи,           

працівники або посередники не виплачують, не пропонують виплатити та не дозволяють           
виплату будь-яких грошових коштів або цінностей, прямо чи опосередковано, будь-яким          
особам, для здійснення впливу на дії або рішення цих осіб з метою отримання якої-небудь              
неправомірної вигоди або з іншими неправомірними цілями. 

8.2. При виконанні своїх обов’язків по Договору Сторони, їх афілійовані особи,           
працівники або посередники не вчиняють дії, що кваліфікуються законодавством, як надання /            
отримання неправомірної вигоди, підкуп, а також дії, що порушують вимоги діючого           
законодавства та міжнародних актів про протидію легалізації (відмиванню) доходів,         
отриманих злочинним шляхом. 

8.3. Кожна зі Сторін Договору відмовляється від стимулювання яким-небудь чином          
працівників іншої Сторони, в тому числі шляхом надання грошових сум, подарунків,           
виконання на їх користь робіт (послуг) та іншими, не відображеними в цьому пункті,             
способами, які ставлять працівника в певну залежність та направлені на забезпечення           
виконання цим працівником будь-яких дій на користь стимулюючої його Сторони. 

Під діями працівника, що здійснюються на користь стимулюючої його Сторони 
розуміються: 

- надання невиправданих привілеїв в порівнянні до інших контрагентів; 
- надання гарантій; 
- прискорення існуючих процедур; 
- інші дії, що виконуються працівником в межах своїх посадових обов’язків, але 

суперечать принципам відкритості та прозорості взаємовідносин між Сторонами. 
8.4. У випадку виникнення у Сторони підозри, що сталося або може статися порушення             

яких-небудь антикорупційних умов, відповідна Сторона зобов’язується повідомити іншу        
Сторону в письмовому вигляді. Після письмового повідомлення, відповідна Сторона має          
право призупинити виконання зобов’язань по Договору до отримання підтвердження, що          
порушення не сталося або не станеться. Це підтвердження повинно бути направлене протягом            
5 (п’яти) робочих днів з дати направлення письмового повідомлення. 

8.5. В письмовому повідомленні Сторона зобов’язана посилатися на факти або надати           
матеріали, що достовірно підтверджують або дають підстави вважати, що сталося або може            
статися порушення яких-небудь положень / умов контрагентом, його афілійованими особами,          
працівниками або посередниками, що відображається в діях які кваліфікуються діючим          
законодавством як надання або отримання неправомірної вигоди, а також дії, що порушують            
вимоги діючого законодавства чи міжнародних актів про протидію легалізації (відмиванню)          
доходів, отриманих злочинним шляхом. 

8.6. Сторони Договору визнають проведення процедур з попередження корупції та          
контролюють їх дотримання, прикладають зусиль, щоб мінімізувати ризик ділових відносин з           
контрагентами, які можуть бути притягнуті до корупційної діяльності, а також сприяють один            
одному з метою попередження корупції. При цьому Сторони забезпечують реалізацію          
процедур з проведення перевірок з метою попередження ризиків притягнення Сторін до           
корупційної діяльності. 
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8.7. Сторони визнають, що їх можливі неправомірні дії та порушення антикорупційних           
умов Договору можуть нести несприятливі наслідки – від пониження рейтингу надійності           
Постачальника до істотних обмежень у взаємодії з Постачальником, до розірвання Договору. 

8.8. Сторони гарантують здійснення належного розгляду за наявними в межах виконання           
Договору фактами, з дотриманням принципів конфіденційності та застосування ефективних         
засобів з усунення практичних складнощів та попередженням ймовірних конфліктних         
ситуацій. 

Сторони гарантують повну конфіденційність з питань виконання антикорупційних умов         
Договору, а також відсутність негативних наслідків, як для Сторони в цілому, так і для              
конкретних працівників Сторони, що повідомили про факт порушення  

9. Строк дії Договору  
9.1. Договір набуває чинності з дати його підписання обома Сторонами та діє по__             

(календарна дата конкретизується на етапі укладання Договору, з урахування строку дії           
зобов’язань Сторін) включно. 

10. Внесення змін у Договір та його розірвання 
10.1. Зміни та (або) доповнення Сторони вносять до Договору з дотриманням Договору,            

вимог чинного законодавства України. 
10.2. Такі зміни та (або) доповнення можуть стосуватись зокрема таких умов, як:  
- продовження строку дії Договору та виконання зобов'язань щодо передачі (поставки)           

ПЗ  
у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке          
продовження, у тому числі непереборної сили, інших форс-мажорних обставин, затримки          
фінансування витрат ПОКУПЦЯ, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми,             
визначеної в Договорі;  

- узгодженого Сторонами зменшення ціни Договору (без зміни кількості (обсягу) та           
якості обсягу закупівлі;  

- зміни:  
відомостей щодо Сторін (реквізити); 
строку здійснення оплати (в межах умов Договору). 
Істотні умови Договору не можуть змінюватись до виконання зобов'язань Сторонами в           

повному обсязі, за винятком умов, визначених Договором, чинним законодавством України з           
питань здійснення закупівель державними підприємствами. 

10.3. Покупець має право в будь-який час відмовитись від Договору в односторонньому            
порядку шляхом надання Постачальнику відповідного повідомлення. В такому разі Покупець          
сплачує Постачальнику тільки вартість користування ПЗ до дня такої відмови Договору. 

Після закінчення строку дії цього Договору / у випадку дострокового розірвання           
Договору (у тому числі внаслідок односторонньої відмови від Договору Покупцем)          
Постачальник припиняє право користування Покупцем ПЗ шляхом _________ (*умова         
конкретизується у ході укладання Договору). 

11. Забезпечення виконання Договору 
11.1. ПОСТАЧАЛЬНИК надає ПОКУПЦЮ (в порядку та строки, визначені чинним          

законодавством України, вимогами Тендерної документації (ТД) на дану закупівлю)         
Забезпечення виконання Договору. 

11.2. Забезпечення виконання Договору надається у вигляді Завдатку.  
Розмір забезпечення виконання Договору (Завдатку) становить __ грн. (конкретна сума          

зазначається на етапі укладання Договору залежно від ціни Договору та згідно з визначеним             
Тендерною документацією (ТД) процентним розміром). 
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ПОСТАЧАЛЬНИК здійснює перерахування грошових коштів (Завдатку) на __        
(платіжні реквізити згідно з ТД зазначаються на етапі укладання Договору)  

11.3. Строк дії наданого Забезпечення виконання Договору (Завдатку) – з дати набуття            
Договором чинності та по _ ______ 201__ року, але не менше строку виконання             
ПОСТАЧАЛЬНИКОМ умов Договору, в тому числі у разі продовження строку дії Договору,            
яке пов’язане з продовженням строку виконання ПОСТАЧАЛЬНИКОМ зобов’язань за         
Договором.  

11.4. Покупець повертає ПОСТАЧАЛЬНИКУ Забезпечення виконання Договору       
(Завдаток) після належного (без порушень) виконання ПОСТАЧАЛЬНИКОМ умов Договору         
або дострокового розірвання Договору Сторонами (за умови відсутності на дату розірвання           
Договору порушення виконання ПОСТАЧАЛЬНИКОМ з його вини зобов’язань за         
Договором), а також у разі визнання судом результатів процедури закупівлі або Договору            
недійсними та у випадках, передбачених статтею 37 Закону України «Про публічні закупівлі»,            
але не пізніше ніж протягом п'яти банківських днів з дня настання зазначених обставин.  

11.5. Забезпечення виконання Договору (Завдаток) не повертається ПОСТАЧАЛЬНИКУ        
в разі порушення ПОСТАЧАЛЬНИКОМ умов Договору. 

12. Інші умови 
12.1. Постачальник не вправі передати (переуступити) або іншим чином делегувати свої           

права та зобов'язання за Договором третій особі без письмової згоди Покупця. 
12.2. Додатки до Договору є невід’ємною частиною Договору.  
12.3. Сторона, яка порушила майнові права або законні інтереси іншої Сторони,           

зобов'язана поновити їх, не чекаючи пред'явлення їй претензії чи звернення до суду. 
12.4. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються для їх           

вирішення докладати зусиль у досудовому порядку, в тому числі шляхом проведення           
взаємних переговорів та консультацій, пошуку взаємоприйнятних рішень, з урахуванням         
умов Договору, чинного законодавства України, тощо. 

У разі вирішення спорів у судовому порядку Сторони будуть звертатися до суду  
в порядку, визначеному чинним законодавством України. 

12.5. З питань, що не визначені Договірною документацією, Сторони застосовують          
чинне законодавство України. 

12.6. Договір підписано обома Сторонами у двох оригінальних примірниках, що мають           
однакову юридичну силу (по одному примірнику для кожної Сторони.  

 
Відомості щодо Сторін 

ПОКУПЕЦЬ: _____________________________________ 
ПОСТАЧАЛЬНИК: ___________________________________________________ 

 
 
 

Підписи Сторін 
Від ПОКУПЦЯ 
 

___________  

 Від ПОСТАЧАЛЬНИКА 
 

_____________  
Не включаються до Договору умови щодо реєстрації, надання Покупцю         

зареєстрованих податкових накладних, відповідальності за порушення цих умов, якщо ціна          
Договору встановлюється без ПДВ  
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Доповнення умовами, які не включені до цього проекту Договору (за потреби їх внесення             
згідно з нормами чинного законодавства України, вимогами Покупця) здійснюється під час           
укладення Договору).  

Додаток  __ до Договору 
Форма Звіту про використання авансового платежу 

за договором поставки від «_____»    ________________ 201__ р. № _________________ 
станом на _______  ______________ 201____ р. 

 
Постачальник Призначення платежу Сума (з ПДВ), 

грн. 
Дата здійснення 
оплати 

    
    

 
(інші витрати в разі наявності) 

 
* Звіт надається на фірмовому бланку Постачальника, разом зі Звітом надаються копії            

платіжних доручень з відміткою банка про здійснення оплати, засвідченою печаткою Постачальника. 
ПІДПИС                                                      (ПІБ Керівника) 

(М.П.) 
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