/14+ уУ?/
///
т Ч!?

уГ

ДОГОВІР №
ПРО ЗАКУПІВЛЮ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ
(в порядку ст. 35 ЗУ «Про публічні закупівлі»)
м. Чернівці

«

(місце укладення договору)

^ >> 'У'У&НЛ

р0Ку

(дата)

Чернівецький медичний коледж Буковинського державного медичного університету_
(найменування Замовника)

в особі Т.в.о. директора Кузик Ф.В.______ , що діє на підставі Статуту (далі - Замовник), з однієї
сторони, та Приватне акціонерне товариство «Енергопостачальна компанія «Чернівціобленерго», що
здійснює діяльність на підставі Ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з постачання
електричної енергії за регульованим тарифом та Ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності
з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами, в особі директора
комерційного Бакланова Віталія Володимировича, що діє на підставі довіреності № м
від
____________ 2017 р. (далі - Учасник), з іншої сторони, разом - Сторони, уклали даний договір про
наступне:
1. Предмет договору.
1.1. Відповідно до Єдиного закупівельного словника ДК 021:2015 предметом закупівлі є
електрична енергія. Код 09310000-5 (активна електрична енергія).
1.2. Учасник зобов'язується у Л І Г році поставити товар надати відповідно до п. 1.1. даного
Договору, а Замовник - прийняти та оплатити його (її) вартість.
1.4. Найменування (номенклатура, асортимент) товару: електрична енергія. Кількість товару
визначається в Додатку Ідо цього Договору.
1.5. Обсяги закупівлі товарів можуть бути змінені, зокрема з урахуванням фактичних потреб
Замовника.
2. Якість товарів, робіт чи послуг.
2.1. Учасник повинен поставити Замовнику товар в обсягах, визначених цим Договором, із
дотриманням граничних показників якості електричної енергії, визначених державними стандартами.
3. Ціна договору.
3.1. Ціна цього
с т а н о в и т ь ^ П іт, грн. (прописом), у тому числі ГІДВ
ЇК
пропйі^омУ Ґ|ііїу договору вказано з урахуванням кошторисних призначень на
ВІДПОВІДНИЙ період В сумі
УС оі С С
грн. (прописом), у тому числі ПДВ Ш з з 3 3 грн.
(прописом.). Зобов’язання по договору закупівлі виникають залежно від реального фінансування та
визначаються додатковими угодами до даного Договору.
Замовник може брати зобов’язання щодо оплати частини предмета закупівлі в межах доведеної
суми (тимчасового кошторису), решта оплат залишку предмету закупівлі здійснюється виключно за
наявності коштів згідно з постійним кошторисом (повне використання бюджетних коштів) та/або
додатково виділених коштів, шляхом укладення додаткової угоди. Загальна сума зобов’язань визначених в
додаткових угодах не може перевищувати ціни даного договору. Обсяг закупівлі н а _____ рік становить
___________ кВт/год. (обсяг закупівлі повинен відповідати обсягам зазначеним в додатку № 1) згідно
діючих тарифів.
3.2. Ціна за одиницю товару визначається згідно вимог чинного законодавства України та умовами
цього Договору.
3.3. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін, шляхом укладання
додаткових угод.
4. Порядок здійснення оплати.
4.1. Розрахунки Замовника за товар проводяться у порядку та на умовах, визначених у Договорі
про постачання електричної енергії.
4.2. Рахунок формується відповідно до даних про фактичне споживання електричної енергії,
зафіксованих у Звіті про використану електроенергію за відповідний звітний період.
До рахунків додаються Акти прийняття-передавання електричної енергії.

Підпис представника Замовника__

✓

Підпис представника Учасника^

і

5. Поставка товару.
5.1. Строк (термін) поставки визначається умовами Договору про постачання електричної енергії,
які визначені в Договорі про постачання електричної енергії.
5.2. Місцем поставки товару є точка продажу електричної енергії, яка обумовлена в Договорі про
постачання електричної енергії.
6. Права га обов'язки сторін.
6.1. Замовник зобов'язаний:
6.1.1. Приймати поставлений товар та оформляти документи в порядку та на умовах, визначених в
Договорі про постачання електричної енергії.
6.1.2. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати грошові кошти за поставлений товар.
6.1.3. Інші обов'язки Замовника визначаються в Договорі про постачання електричної енергії.
6.2. Замовник має право:
6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Учасником, повідомивши
про це його в порядку, передбаченому в Договорі про постачання електричної енергії та чинним
законодавством України.
6.2.2. Контролювати обсяги постачання електроенергії в строки, встановлені цим Договором у
межах кошторисних видатків.
6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі товарів і загальну вартість цього Договору, зокрема, з
урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до
Договору га Додатку 1 цього Договору.
6.2.4. Повернути рахунок Учаснику в разі неналежного оформлення документів, зазначених у
пункті 4.1 розділу IV цього Договору (відсутність печатки, підписів тощо).
6.2.5. Інші права, визначені в Договорі про постачання електричної енергії.
6.3. Учасник зобов'язаний:
6.3.1. Забезпечити постачання електричної енергії належної якості, що визначається державними
стандартами та в обсягах, визначених цим Договором.
6.3.2. Інші обов’язки, визначені в Договорі про постачання електричної енергії.
6.4. Учасник має право:
6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлений товар.
6.4.2. Обмежити та/або припинити поставку товару у порядку та на умовах, передбачених
Договором про постачання електричної енергії та діючим законодавством України.
6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником, Учасник має право достроково розірвати цей
Договір, повідомивши про це Замовника в порядку, передбаченому в Договорі про постачання
електричної енергії та згідно діючого законодавства України.
6.4.4. Користуватися іншими правами, визначеними в Договорі про постачання електричної енергії
та згідно діючого законодавства України.
7.

Відповідальність сторін.
7.1. Види порушень і відповідальності сторін установлені цим Договором, і в Договорі про
постачання електричної енергії.
7.2. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором, Сторони
несуть відповідальність, передбачену законами України, цим Договором і Договором про постачання
електричної енергії.
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 ніж протягом п’яти календарних 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 відповідним органом, компетентним видавати такі
Підпис представника Замовника
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8.4.
У разі, коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж тридцять
календарних днів, кожна із Сторін в установленому даним Договором порядку має право розірвати цей
Договір.
9.

Вирішеним 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) вирішуються у судовому порядку.
10. Строк дії договору.
10.1. Цей Договір набирає чинності з дати підписання, поширює свою дію на правовідносини, що
виникли між сторонами та діє до 31 грудня
року (включно), але в будь-якому разі до повного
виконання зобов’язань по договору в межах одного календарного року.
10.2. Даний Договір може бути продовжений на строк, достатній для проведення процедури
закупівлі електричної енергії на наступний рік, в обсязі, що не перевищує 20% суми, визначеної у цьому
Договорі.
10.3. Закінчення терміну дії даного Договору не тягне за собою закінчення дії Договору про
постачання електричної енергії.
10.4. Цей Договір укладається та підписується в двох примірниках, що мають однакову юридичну
силу.
11. Інші умови.
11.1. Інші умови поставки товару, не передбачені цим Договором, регулюються між Сторонами
чинним законодавством України, Законом України «Про електроенергетику», Правилами користування
електричною енергією та Договором про постачання електричної енергії.
11.2. У разі закінчення строку дії даного Договору, постачання електроенергії здійснюється на
підставі Договору про постачання електричної енергії.
11.3. Сторони погоджуються, що з метою забезпечення однакового тлумачення визначень Сторона,
яка іменується Учасником для потреб даного Договору є Постачальником, а Замовник - Споживачем
згідно Договору про постачання електричної енергії.
11.4. Керуючись законом України «Про захист персональних даних» Сторони розуміють, що вся
інформація про їх представника, яка міститься в даному договорі є персональними даними, тобто даними,
які використовуються для ідентифікації такого представника. Представник однієї сторони, погоджується з
тим, що такі дані зберігаються у іншої сторони для подальшого використання відповідно до чинного
законодавства України та для реалізації ділових відносин між сторонами. Підпис на цьому документі
представників сторін означає однозначну згоду з вищевикладеним і підтвердженням того, що Представник
ознайомлений зі змістом ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».
Місцезнаходження та банківські реквізити сторін:
_________________ Зам овник:_______________
Чернівецький медичний коледж БДМ У
58001, м. Чернівці, вул. Героїв Май дану,60
Код ЄДРПОУ 02010994___________________
Свідоцтва платника 33042912______________
р/р 35428201022749 в ГУДКСУ у
Чернівецькій області______________________
МФО 856135

________________ Учасник:____________
ПрАТ «ЕК «Ч ернівціобленерго»
58008, м. Чернівці, вул. Прутська, 23а
код ЄДРПОУ 00130760______________
ІПН 001307624122

Свідоцтво платника ПДВ 100330782

ДОДАТОК № 1
до договору про закупівлю елек три чн ої енергії
№
від ”
«/ 9 »

м. Чернівці
(м ісце укладення договору)

1.

<20/2- р0Ку
(дата)

Договірні величини споживання електричної енергії Замовника н а _________ рік становлять:

№
п/п

М ісяць

Д оговірна величина споживання
елек три чн ої енергії,
тис. к В т т о д

1

Січень
Лютий
Березень
4
Квітень
5
Травень
Червень
6
Липень
7
Серпень
8
9
Вересень
10
Ж овтень
11
Листопад
12
Г рудень
Всього за рік
2

5,9
(.5
/,?

3;<Яу
8/ б
//, 7
48, С

2. З урахуванням діючого на сьогоднішній день тарифу на електричну енергію
очікувана вартість заявлених Замовником на <ЯС/& рік обсягів споживання електричної енергії
становить «зі<££(?&&, СО __ грн. з ПДВ.
3. Сторони усвідомлюють, що зазначена в п. 2 даного Додатку вартість заявлених
Замовником обсягів споживання електричної енергії на л >/<?
рік, визначена виходячи з
вартості тарифів (ціни за одиницю товару) на момент укладання даного Договору, а тому не є
остаточною, при цьому, у разі зміни ціни за одиницю товару істотні умови даного Договору
можуть змінюватися у випадках, передбачених ч. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні
закупівлі».
Фактична вартість спожитої Замовником електричної енергії визначається відповідно до умов
Договорів про постачання електричної енергії.

Підписи сторін:
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