
9.2: У разі недосягнення Сторонами згоди з приводу предмета спору шляхом переговорів, то всі спори 
та розбіжності Сторін щодо виконання умов Угоди вирішуються в судовому порядку за встановленою 
підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства. 

10. Строк дії Угоди 
і 0.1. Угода вважається укладеною і вступає в силу з моменту її підписання Сторонами та скріплення 
печатками Сторін. 
10.2. Дія Угоди припиняється за умови: 

а повного виконання Сторонами своїх, зобов'язань за Угодою; 
б. за згодою Сторін; 
в з інших підстав, передбачених чинним законодавством України. 

10.3. Закінчення терміну дії Угоди не звільняє Сторони від відповідальності за її порушення, яке мало 
місце під час дії Угоди. 

11. Внесення змін до Угоди 
11.1. Всі зміни та доповнення до Угоди оформлюються додатковими угодами до Угоди. 
1 і .2. Додаткові угоди та додатки до Угоди є її невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, 
якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками. 
11.3. Підставами внесення змін до Угоди є: 

* зміни умов та порядку оплати у разі прийняття після укладення Угоди нормативно-правових 
актів, які регулюють питання оплати за рахунок державних коштів, відповідно до правил, 
установлених такими актами; 

* зміни ціни Товару у зв'язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно змінам таких ставок; 
* зміни ціни товару у разі зміни встановленого згідно із законодавством органами державної 

статистики індексу інфляції, зміни курсу іноземної валюти в разі встановлення в рамковій угоді 
порядку зміни ціни залежно від зміни такого курсу, зміни біржових індексів (котирувань) 

12. Інші умови 
12.1. Усі правовідносини, що виникають з Угоди або пов'язані із нею, регламентуються Угодою та 
відповідними нормами чинного в Україні законодавства. 
і 2.2 Після підписання Угоди всі попередні переговори за нею, листування, попередні договори, 
протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи 
інакше стосуються Угоди, втрачають юридичну силу. 

З Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею в Угоді реквізитів та 
зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти інші Сторони про їх зміну, а у разі 
неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків. 
12.4. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за Угодою однією із Сторін до третіх осіб 
допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншими Сторонами. 
12.5. Угода складена при повному розумінні Сторонами її умов та термінології українською мовою у 
З (трьох) автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із 
Сторін. 
12.6. Замовник погодився на те, що всі істотні, умови договору про закупівлю визначені в Угоді. 
Договір про закупівлю Товару вважається укладеним після подання Замовником Постачальнику 
пропозиції виконати зазначені умови та отримання письмової згоди Постачальника (п 6 ст.13 Закону 
України «Про здійснення державних закупівель»). 


