б.3. Постачальник зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити поставкутоварiв у строки, встановленi цим Щоговором;

6.4.

II
6.З.2. ЗабезпечитИ поставкУ rо"uрi", якiЪтЬ яких вiдпОвiдас умоВам, устаЕовленим розлiлом
цього,Щоговору.
Постачальник мас правоi
.
товари (гrаrданi ItocjIvt и
6,4.|. Своечасно та в повному обсязi отримувати плату за постав;/енt

або виконанi роботи);

пос-пуг) ]а пись},Iоl]},INl
6,4.2. На дострОкову посТавку ToBapiB (виконання робiт або надання
погодженЕям Замовника;
мас право достроково
6.4.з.
разi невиконання зобов'язань Замовнл IK.M Постачальник
календарних
днiв,
10
строк
Замовника у
розiрвати цей Договiр, повiдомивши про це

У

ЧII. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ CTOPIH

1.|. У разi невиКоЕаннЯ або ненrШежногО
л_:
,-: л_- _л4лпfiл,,а
*:
].2.

7

.З.

,,,tJ

-л --i,, -,.t",,,;;,\i,_i;,.",

"" ",iJ''ЛU(t

виконаннЯ

lLll_

cBoix

зобов'язань за ,Щоговором Сторони

ТТ^г^D^пПrЛ

при закупiвлi ToBapiB за
разi невиконання або несвосчасного виконаннЯ зобов'язань (неустойка, штраф, пеня) у
бюджетнi коштИ ПостачалЬник сплаЧуе ЗамовНику штрафнi санкцii
суми непоставленого Товару за кожний день
poiipi подвiйноТ облiковоi ставки НЪУ

У

"iд
на
Сплата штрафних санкцiй не звiльняс Постачальника вiд виконання прийнятих
.urp"*n
",
себе зобов'язань по,Щоговору поставки,
Замовником строку
Види пррушень та санкцii iu
установленi Щоговором: у разi поруrпення
""",
Замовник
о1IJIати, визначеного п. 4.1. Щоговору (при наявностi бюджетного фiнансування),
вiд суми поставленого
сплачуе Постачальнику пеню у розмiрi подвiйноТ облiковоТ ставки НБУ
прострочення, Сплата
перiод
весь
по накладнiй товару, за кожний день затримки оплати, за
по даному
штрафних санкцiй^не звiльняс Замовника вiд виконання взятих на себе зобов'язань
,Щоговору.

ЧIП. ОБСТАВИНИ НЕПВРЕБОРНОi СИЛИ

8.1. Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за невиконання або ненаJIежне

8.2.

8.з.
8.4.

виконання
якi не iснували
зобов'язань за цим .Щоговором у разi виникнення обставин непереборноi сили,
стихiйне лихо,
(аварiя,
катастрофа,
пiд час укладання ,щоговору та виникли поза волею cTopiH
епiдемiя, епiзоотiя, вiйна тощо).
...
l
Сторона' що не може виконуваТи зобов'яЗання за цим ЩогОвороМ УНаСЛrДОК Дu обставин
Тх
моменту
з
непБребоРноi сили, повинна не пiзнiше нiж протягом 10 календарних днiв
виникнення повiдомити про це iншу Сторону у письмовiй формi.
сили та строку iх дii е вiдповiднi документи, якi
,щоказом виникнення обставин непереборноi
видаютъсЯ Торгово-промисловою палатою Украiни
У разi non" фОк дiТ обставин неlrереборноi сипи продовжуеться бiльше нiж 30 календарних
д"iu, no*"a iз CTopiH в установЛеномУ порядку мае право розiрвати цей Щоговiр.

IX. ВИРIШЕНIЛЯ СПОРIВ

9.1. У випадку виникнення спорiв

або розбiжностей Сторони зобов'язуються вирiшувати Тх шляхом

взаемних переговорiв та консультацiй.
(розбiжностi) вирiшУютьсЯ у судовоМу порядку,
разi rп"до"".""ння СторонаI\4и згоди спори

g.2. у

х. строк

лi договору

зт.12.2о17, аJIе в будь-якому
10.1. I]ей Щоговiр набирае чинностi з моменту його пiдписання i дiе до
випадку до повного виконання Сторонами cBoix зобов'язань.
мають однакову юридичну
10.2. Цей Щоговiр укладаеться i пiдписуеться У двох примiрниках, що
силу.

