ДОГОВІР №

У

на поставку товарів

м. Тернопіль

2017 року

«ПОСТАЧАЛЬНИК»:
________________________________________
в особі директора
А Сі.
, що діє
на підставі Статуту, з одної сторони , і
«ОДЕРЖУВАЧ»:Тернопільський національний педагогічний університет
імені Володимира Гнатюка в особі ректора Кравця Володимира Петровича
на підставі статуту, з другої сторони ( разом іменуються СТОРОНИ ) , уклали даний Договір
про наступні:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1 Предметом даного Договору є поставка продукції, яка надалі по Договору іменується
«ТОВАР».
1.2«ОДЕРЖУВАЧ» зобов’язується прийняти у власність і своєчасно оплатити товар, а
«ПОСТАЧАЛЬНИК» зобов’язується передати товар, що йому належить, у власність
«ОДЕРЖУВАЧА».
.
1.3 Предметом поставки згідно специфікації є такий ««ТОВАР»;
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2. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
2.1 Загальна вартість товару за даним договором становить; /І '£№6 /Щ/СЛ-1/. С/иу/о/К
ШіоАив ро
___________________________________________________________ _
2.2 «ОДЕРЖУВАЧ» зобов’язаний проводити оплату у строк з моменту одержання товару.

З.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
3.1 «ПОСТАЧАЛЬНИК» , на поставлену продукцію , дає гарантію на протязі 12-ти місяців.
3.2 Претензії щодо кількості та якості «ТОВАРУ» приймаються «ПОСТАЧАЛЬНИКОМ» не
пізніше 10 днів з моменту одержання «ТОВАРУ».
3.3 При складанні Акта про невідповідність кількості або якості «ТОВАРУ» - обов’язкова
присутність представника «ПОСТАЧАЛЬНИКА».
3.4 За порушення термінів поставки «ТОВАРУ» «ПОСТАЧАЛЬНИК» сплачує
«ОДЕРЖУВАЧУ» пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ вартості
недопоставленого товару до моменту повного виконання зобов’язань з поставки.

4. ДІЯ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
4.1 Жодна зі «СТОРІН» не несе відповідальності перед іншою «СТОРОНОЮ» за не виконання
зобов’язань , обумовлене обставинами , що виникли всупереч волі і бажанню «СТОРІН» і
які не можна передбачити або уникнути, зокрема, але не виключно, епідемії, ембарго,
землетрусу, повені, пожежі та інших стихійні лиха.
4.2 Термін виконання зобов’язань згідно даного Договору при цьому продовжується на термін,
протягом якого діяли такі обставини.

«СТОРОНА» , для якої виконання договірних зобов’язань внаслідок обставин
непереборної сили, повинна негайно сповісти про це другу «СТОРОНУ» письмово
або факсограмою не пізніше 3-х днів після настання вищеназваних обставин.
5.ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
5.1 Усі спори або розбіжності, що виникають між «СТОРОНАМИ» за цим Договором або у
зв’язку з ним , вирішуються шляхом переговорів між «СТОРОНАМИ».
5.2 «СТОРОНИ» домовились, що всі ймовірні претензії по даному Договору повинні бути
розглянути «СТОРОНАМИ» протягом 10 днів з моменту отримання претензій.
5.3 У разі неможливості вирішення розбіжностей шляхом переговорів вони підлягають
розгляду судом у встановленому законодавством України порядком.

6.3МІНА УМОВ ДОГОВОРУ
6.1 Будь-яки зміни і доповнення до даного Договору мають силу тільки в разі, якщо
вони оформлені у письмової формі та підписані обома «СТОРОНОМИ».
6.2 Будь-яка із «СТОРІН» має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку,
Попередньо письмово повідомивши про це другу «СТОРОНУ».
6.3 В інших випадках , які не передбачені цим Договором або законодавством України ,
дострокове розірвання цього Договору може мати місце тільки за згодою «СТОРІН».
6.4 Цей Договір складений у двох примірниках по одному для кожної із «СТОРІН»,
які мають однакову юридичну силу.

7.СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
7.1 Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до
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8. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І РЕКВИЗИТИ СТОРІН

«ПОСТАЧАЛЬНИК»
с° 0 / 1

«ОДЕРЖУВАЧ»
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