Договір № З 0
купівлі-продажу
м. Ромни

"3 З"

2018 р.

Фізична особа-підприємець Печений Володимир Борисович (надалі іменується
“Продавець”), в особі Печеного Володимира Борисовича, який діє на підставі Виписки з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, відомості про якого були
внесені до ЄДРПОУ 22.01.2004 року за № 2 446 017 0000 001875, що має статус платника податку з
доходів фізичних осіб на загальних підставах, з однієї сторони, та ДПТНЗ «РоменськеВПУ»
(надалі іменується «Покупець») в особі директора Помарана П.І., що діє на підставі
Статуту, з другої сторони,уклали цей Договір про таке.,
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Продавець зобов'язується поставити у власність Покупцеві за кодом ДК 021:2015 39111200-5 Театральні крісла (Секція крісел для актового залу «Армстронг» 2-х містка, в
кількості 2шт., Секція крісел для актового залу «Армстронг» 3-х містка, в кількості 28шт.
та Секція крісел для актового залу «Армстронг» 4-х містка, в кількості 18шт.) (надалі
Товар), а Покупець зобов'язується здійснити оплату Товару та його прийняття в порядку та
на умовах, визначених у цьому Договорі.
1.2. Предметом даного Договору є Товар в асортименті відповідно до рахунків та
накладних що є невід'ємною частиною цього Договору
2. ЦІНА
2.1. Ціна Товару складає 97996,80грн. ( Дев’яносто сім тисяч дев’ятсот дев’яносто шість
гривень 80 коп.), у тому числі ПДВ 20%: 16332,80 грн. (Шістнадцять тисяч триста тридцять
дві гривень 80 коп.).
3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
3.1. Розрахунки,за товар здійснюються Замовником у безготівковому порядку грошовим
переказом на рахунок Виконавця протягом трьох банківських днів після отримання товару
згідно рахунку та накладної.
3.2. Сума договору включає транспортування, вантажно-розвантажувальні роботи суми
непрямих податків, ввізного мита та інші витрати, які безпосередньо пов’язані з
придбанням товару.
4. УМОВИ ПОСТАВКИ
4.1. Поставка Товару здійснюється силами Покупця.
4.2. Продавець гарантує якість та надійність товару, що продається, відповідно до
положень Закону України “Про захист прав споживачів”.
4.3. У разі продажу неякісного товару Продавець повинен здійснити заміну товару
належної якості протягом трьох робочих днів з дати отримання претензії від Покупця.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
5.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть
відповідальність, визначену цим Договором та чинним в Україні законодавством.
5.2. У разі порушення п.п. 4.1 договору Продавець сплачує Покупцеві штрафні санкції в
розмірі одного відсотка від вартості товару за кожен день прострочення.
^я терміну оплати Покупець сплачує пера^жр^зшрі облікової ставки
суУкраїни від суми прострочер^^^вШЕЩй^^ за кожен
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5.4. Сторони звільняються від відповідальності за повне чи часткове невиконання або
неналежне виконання зобов'язань, передбачених цим Договором, якщо воно сталося
внаслідок дії форс-мажорних обставин.

6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Під форс-мажорними обставинами в цьому Договорі слід розуміти будь-які обставини
зовнішнього щодо Сторін характеру, що виникли без вини Сторін, поза їх волею або
всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна було ні передбачити, ні уникнути,
включаючи стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани,
руйнування в результаті блискавки тощо), лиха техногенного та антропогенного
походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин, обладнання тощо), обставини
суспільного життя (воєнні дії, громадські хвилювання, епідемії, страйки, бойкоти тощо), а
також видання актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законі або
незаконні заборонні заходи названих органів, які унеможливлюють виконання Сторонами
зобов'язань за цим Договором або перешкоджають такому виконанню тощо.
6.2. Сторона, що не має можливості належним чином виконати свої зобов'язання за цим
Договором внаслідок дії форс-мажорних обставин, повинна письмово повідомити іншу
Сторону про існуючі перешкоди та їх вплив на виконання зобов'язань за цим Договором.
6.3. Якщо форс-мажорні обставини діють протягом 3 (трьох) місяців поспіль і не
виявляють ознак припинення, цей Договір може бути розірваний Виконавцем або
Замовником шляхом направлення письмового повідомлення про це іншій Стороні.
6.4. Існування форс-мажорних обставин повинно бути підтверджено офіційним
документом компетентного органу.
7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ
7.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до 31.12.2018року.
2.2. Зміни та доповнення, додаткові угоди до цього Договору є його невід'ємною частиною
і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані
уповноваженими на те представниками Сторін.
7.3. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не
врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.
7.4. Цей Договір складений українською мовою, на двох сторінках у двох примірниках,
кожний з яких має однакову юридичну силу.
7.5. Усі спори, що пов’язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в
процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між
представниками Сторін. Якщо спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він
вирішується в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.
8. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН
ПРОДАВЕЦЬ:

ПОКУПЕЦЬ:

Фізична особа - підприємець Печений Володимир
Борисович

ДПТНЗ «Роменське ВПУ»

Адреса: 27500, м. Світловодськ, Кіровоградська обл.
вул. Січових Стрільців 100/А кв.4
р/р 26008169145 в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»
МФО 380805
ІПН/ЄДРПОУ 2959011296

Адреса: м. Ромни, вул. Коржівська 44
р/р 35424284015708 банк: ГУДКСУ у Сумській області
МФО: 837013
Код ЄДРПОУ: 02547369
ІПН-25473618134

/ П.І.Помаран/

