Договір №
про закупівлю товарів
смт. Тростянець

“_____”______________ 2019р.

Товариство з обмеженою відповідальністю "СЕМП", далі – Постачальник в особі
начальника комерційного відділу Мірошника Олександра Михайловича, що діє на підставі
довіреності № 001350 від 31.05.2018р., з однієї сторони та Відділ освіти
Тростянецькоїрайдержадміністрації, далі – Покупець, в особі начальника Ільченко Ольги
Федорівни, що діє на підставі Положення з другої сторони, уклали цей Договір про
наступне:

1.1.

1.2.
1.3.
1.4.

2.1.

2.2.
2.3.

3.1.
3.2.
3.3.

1. Предмет договору
Постачальник зобов’язується поставити Покупцеві товар відповідної якості, а
Покупець зобов’язується прийняти Товар згідно документів та здійснити його
оплату на умовах Даного Договору.
Предметом постачання є наступний Товар: ДК 021:2015: 34350000-5 Шини для
транспортних засобів великої та малої тоннажності
Кількість Товару: 2 шт.
Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» та
Наказу ДП «ЗовнішторгвидавУкраїни від 19.03.2019 N 10 (зі змінами)
Ідентифікатор закупівлі: UA-2019-04-12-001050-c
2. Ціна та порядок розрахунків
Оплата Товару проводиться у національній грошовій одиниці на розрахунковий
рахунок Постачальника в строк 20 банківських днів з дати отримання видаткової
накладної та товару.
Загальна сума Договору
__________________________________________________________________________
За умови змін власних потреб, Покупець залишає за собою право зменшення
загальної суми Договору.
3. Зобов’язання сторін
Постачальник передає у власність Покупця Товар в обсягах та за цінами визначеним
у видаткових накладних.
Покупець своєчасно оплачує Продавцю вартість Товару.
Покупець приймає Товар згідно цього договору.

4. Поставка товару
4.1
Строк поставки (передачі) товарів: до 30.04.2019 року.
4.2
Місце поставки (передачі) товарів: вул. Соборна, 103-А, ТростянецьВінницької обл.)
4.3Приймання товару по кількості та якості проводиться Покупцем в момент одержання
його від Постачальника.
5. Строк дії договору
5.1 Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до «31» грудня 2019 р., але у
будь- якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань.
6. Відповідальність Сторін
6.1. В разі поставки неякісного Товару Постачальник зобов’язується замінити його на
продукцію належної якості (усунути недоліки).
6.2. За порушення зобов’язань згідно Договору Сторони сплачують штрафні санкції в
розмірі 0,2% суми Договору за кожен прострочений день, але не нижче облікової

ставки НБУ.
6.3.У випадках, якщо в результатіневиконанняабоненалежноговиконанняоднієюзі
Сторінсвоїхзобов’язань, інша сторона понесла збитки, такізбиткивідшкодовуються
в порядку, встановленомучиннимзаконодавствомУкраїни.
7. Вирішення спорів
7.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх
шляхом взаємних переговорів, консультацій та прийняттям відповідних рішень.
7.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому
порядку.
8. Інші умови
8.1. Дія договору припиняється в разі:
- повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором;
- за згодою сторін;
- з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.
8.2. Цей договір може бути змінено та доповнено за згодою Сторін, а також в інших
випадках, передбачених чинним законодавством України.
8.3. З питань, що не передбачені даним договором, сторони керуються діючим
законодавством України.
8.4. Усі додатки, додаткові угоди та зміни до договору набувають чинності з моменту їх
підписання уповноваженими представниками Сторін та діють протягом строку дії
даного Договору.
8.5. У разі невиконання однією із Сторін своїх зобов’язань за цим Договором інша
Сторонавправі розірвати Договір достроково в односторонньому порядку,
повідомившипро цеіншу Сторону в письмовій формі за 10 (десять) календарних днів
до запланованоїдати розірвання.
8.6. Усі виправлення за текстом даного Договору мають юридичну силу лише при
взаємному їх посвідченні представниками сторін у кожному окремому випадку.
8.7. Зміни, доповнення до Договору, а так само розірвання договору оформлюється в
Сторін письмовій формі, як додаткові угоди та підписуються уповноваженими
представниками обох.
8.8. Жодна із Сторін не має права передавати права та обов'язки за даним договором третій
особі без отримання письмової згоди іншої Сторони.
9. Юридичні адреси сторін та реквізити сторін
Товариство з обмеженою
Відділ освіти Тростянецької
відповідальністю "СЕМП"
райдержадміністрації
Юр.адреса: 03680, м. Київ, вул. Виборзька, 111
Місцезнаходження: 24300, Україна,
Пошт.адреса: 03124, м. Київ, провул. Радищева, 6
Вінницька область, смт Тростянець,
код ЄДРПОУ 13688676
вул. Соборна, 103, корпус А
Р/р: 26000168052001
Ідентифікаційний код: 02141466
в філії „Розрахунковий центр”
Банк одержувача: УДКС у Вінницькій
ПриватБанку м. Київ,
області
МФО 320649
МФО (код банку): 802015
ІПН 136886726588
р/р: ______________________________
тел./факс (044) 404-50-09
Начальник відділу освіти
Ільченко Ольга Федорівна /_________/ Начальник відділу
МП підпис
__________________ /Мірошник О.М./

