ПРОЕКТ ДОГОВОРУ

NЬ

.Щодаток 3

_

мiж замовником i постачаJIьником на закупiвлю продуктiв харчування

(()

с. Манькiвцi

20|9 р.

Замовник: Маньковецький обласний дитячий ryберкульозний санаторiй <Зелений гай>>, в особi головного лiкаря Миколюка
Петра Кузьмича, що дiе на пiдставi Статуry, затвердженого рiшентrям 12 cecii Вiнницькоi обласноi ради 7 скликання вiд
02.12.20|6 р. JФ 210 з однiеi сторони та Постачальпик: Фiзична особа-пiдпршемець Москаленко Юрiй Михайловшч, , в
особi Москаленко Юрiя Михайловшч, що дiс на дiе на пiдставi виписки з едrдrого державного реестру юридичних осiб,
фiзичних осiб-пiдприемцiв Серiя АВ }lЪ 36419l (.Щата запису: 21.0З.2006 Номер запису: 2 l'74 000 0000 015193)з iншого боку,

уклали даний договiр про наступне:
1.1.

-

1. Визначення
В цьому договорi перерахованi термiни розрtiютъся як:
договiр - означае угоду мiж Замовником i Постачаrьником, пiдписану сторонами, вкJIючаючи Bci додатки, доповненIuI та

документи на якl в ньому посилаються.
Маньковецький обласний дитячий туберкульозний санаторiй <<Зелений гай>

харчування - надалi Постачальник, який постачае Продукти харчування.

-

надалi Замовник, який купуе Продукти

2. Предмец сума та цiна договору.
2.1. Предметом договоруявляеться поставка продуктiв надалi ,rПродукти харчування":

ВСЬОГО:

СУММА

Найменування, кiлькiсть, поставка продуктiв харчуваIIня.згiдно СпецифiкацiТ, що е невiд'емною частиною договору.
(СУММУ прописом) без ПЩВ(з ПДВ - С)rММА).
2.2. Загальна сума договору скJIадае СУММА
_
2.3.Асортимент та цiни визначенi в специфiкацii, яка додаеться до .Щоговору, узгоджена сторонами та являеться невiд'емною
частиною цього .Щоговору.
2.4. Сума, визЕачена в договорi дrя закупiвлi та зобов'язання cTopiH договору, пiдлягають вiдповiдному коригранню у разi
змiни бюджетних призначень.
2.5. Цiни вкiвуються за один кiлограм товару або за упаковку (з П.ЩВ) з урах)вашuIм податкiв i зборiв, що сплачуютъся або
мають бути сплаченi, транспортних витрат i т.п.

2.6. Щля пiдтвердження якостi товару Постачальник повинен надати у письмовiй формi завiренi належним чином копii
наступних документiв:
- копii суlтровiдних докуtчrентiв, якi засвiдчують якiсть та безпечнiстъ харчовиr( пролуктiв;
- копii протоколiв лабораторних дослiджень харчових продlктiв;
-

копii aKTiB перевiрок дотримatнIul вимог зilконодавства у галузi ветеринарноi медицини;
копii санiтарних паспортiв Еа автотраЕспорт, який бере yracTb в постачаннi продуктiв харчування;

довiдки та угоди на цроведення дезiнфекцii автотранспорту, яким здiйснюеться постачання продуктiв харчування;
копii медичних книжок постачЕIльникiв та водiiв, якi безпосередньо беругь )п{астъ в постачаннi продуктiв харчування.
J.TepMiH, умови тд якiсть поставки.
3.1.Постачання Продуктiв харчрання Постачальник здiйсню€ tIвтотранспортними засобами на скJIад Замовника за фактичною
адресою його мiсцезнаходжеЕня, згiдно спiльно узгоджених замовлень.
3.2. Графiк постачанIuI Продуктiв - згiдно узгоджених обома сторонами замовлень, з ....02.2018 р,поЗ1.12.2018 року.
3.3. Якiсть Продуктiв харчування пiлгверджуеться сертифiкатом якостi та якiсним посвiдченrrям, якi надаються разом з
цродуктами
3.4. Замовник несе вiдповiдальнiсть за дотримання сшriтарrrих вимог щ)и зберiгаrшi Продуктiв харч)ваЕня з моменту прийому
його вiд Постачальника.
3.5. ПостачальЕик paitoм з цродуктами харчування надас Замовнику документацiю згiдно вимог дiючого закоЕодzlвства.
3.6. Продукти харчуванIuI повиннi передаватися Замовrrику в упаковцi, яка вiдповiдае характеру товару, забезпечуе цiлiснiсть
товару та збереження його якостi пiд час перевезення та зберiгання.
3.7. Продукти харчування, що надiйшли до Замовника розп{lкованими або в неналежнiй упаковцi Постачальник мае замiнити на
товар Еалежноi якостi за власнi кошти.
-

-

4.

Гарантii.

4.1. Постачальцик гарil{туе, що Продукти, поставленi за договором вiдповiдають вимогам якостi. У разi порушеншI показникiв
якостi Продукти пiдлягають поверненню Постача-тrьнику, тазамiнi на якiснi Продкти негайно.
4.2. Замовник негайно повiдомляе Постачальника в IIисьмовiй формi про Bci претензii, що виникirють в зв'язку з поставками.
Постачальник викоЕу€ все необхiдне дJuI викоЕаншI умов,Щоговору.

5.

Розрахункп i платежi.

5.1. Реестрацiя платiжних докуплентiв проводиться згiдно ст. 48 Бюджетного кодексу УкраiЪи в межtD( бюджетних асигЕувЕшь,
вgтановлецих кошторисом.
5.2. Оплата за цоставленнi Продукти цроводиться Постачальнику згiдтло вIцаткових IIакJIадних, по Mipi надходження бюджетних
коштiв на розрахунковий рахунок Замовника, :ше не пiзнiше 30 числа насц/пного за розрахунковим мiсяцем пiсля отриманIuI
товару на пiдставi видаткових накJIадних.

l

5.3. Протягом дii договору Замовник ма€ право кориц/вам у напрямку збiльшення або зменшення обсяг цредмета закУпiвлi.
5.4. Розрахунки за Продукти здiйсrпоються у безготiвковому порядку.
5.5. Валютою платежу, в якiй ведугься розрахунки Замовника з Постачальником за договором визIIачаетъся гривня.

5.6. Змiна цiн на Продукти на протязi року оформлюсться додатковою угодою на пiдставi довiдки облстатуправлiння про
середньо - роздрiбнi цiни за попереднiй мiсяць, або станом на початок поточного мiсяця.

б.

Майновавiдповiдальнiсть.

6.1.Якщо одна iз cTopiH за даною угодою но викону€ його;д,rови, то в цьому випадку вона несе вiдповiдальнiстъ вiдповiдно,До
зitконодавства Украiни.
'l, Форс-мажор.
7.1. "Форс-мажор" означае непередбачену подiю поза конц)олем обох cTopiH, що не пов'язано з ii провиною, або недбалiстю, яка
приводить до невиконllння yI\{oB договору протягом бiльше нiж 3 доби.
'7,2. Пiд час HacTilHIuI "Форс-махорних" обставин 3амовник чи Постачальник, цротягом доби, повiдомляе iншу сторонУ в
письмовiй формi про TaKi обставини, або iх причину. Замовнико та Постачальник продовжують викоцрати cBoi зобов'язанrrя за
договором по закiнченню таких обставин.
8. Вирiшепня розбiжностей.
8.1. Замовник та Постачальник докJIадають ycix зусиль для розв'язанIlя шJuIхом переговорiв будь-яких незгод, або розбiхностеЙ,
що виtIикають Mix ними зriдно, або у зв'язку з виконанням,Щоговору.
8.2. Якщо пiсля 30 днiв з початку тzжих переговорiв Замовник та Постачальник не можуть вирiшити розбiжностi щодо ,ЩоговорУ,
буд5-яка сторона може вимагати врегулювання розбiжностей у вiдповiдностi iз законодавством Украiни.

9.

Порядокзмiни iдоповненнядоговору.

9.1. Будь -якi змiни i доповнення до дЕlного,Щоговору мають силу тiльки в тому випадку, якщо воЕи оформленi в письмовомУ
виглядi i пiдписанi обома сторонами.
9.2. .Щострокове розiрвання,Щоговору може мати мiсце за взасмною згодою cTopiH, або на пiдставах, передбачених чинним
законодавством Украiни.
9.3. Жодна iз cTopiH не ма€ права передати cBoi права i оЙв'язки за даним ,Щоговором третiй cTopoHi, без письмовоi згоди irшrоi
сторони.

10. Мова договору.

10.1,Мовою договору е yKpaiHcbKa. Вся докупtентацiя виконуетъся тiею

l|.|.Bci

повiдомлення

мiж

ж мовою.

11. Повiдомлення.
сторонzlми здiйснюються BciMa засобами зв'язку

повiдомлення.

та набирають силу пiсля фактичноi

12. TepMiH дiiдоговору.

12.1 .Щанr.d договiр вступае в силу з моменту його пiдписаннrl сторонами i дiе до ( Ц> грудня 2019р.

постачальник:

13. Юр"дичнi адреси, поштовi та платiжнi реквiзити cTopiH.
Замовник:

Фiзична особа-пiдприсмець
Москаленко Юрiй Михайлович
21000. Вiнницъка обл"
м. Вiнниця. в}rл. 600-рiччя. б}zдинок 70"
квартира 146;
Iдентифiкацiйний код: 2971 1 13073
Банк одерж}rвача: АТ кРайфффайзен Банк

Маньковецький обласний дитячий

АВАЛЬD
МФО (код банку): 380805

СДРПОУ: 05484540
р/р: З541900 |041290
в УЩКСУ Барського району
ВiнницъкоТ областi

plp 26002526524
Фiзична особа-п

МФо:802015

тел. (043-4 1) З4-7 -З7, ел.адреса: modts@ukr.net

туберкульозний санаторiй кЗелений гай>>
вул. Грушевського, N 27 16, с. Манькiвцi,
Барський р-н, Вiнницъка область.
23 030

П.к. Миколюк.
пiдпис

м.п.

Дати
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Тр"дцять чотири тисячi двiстi гривенr00 копiйок

постачалъник:

Фiзична особа-пiдприемецъ
МоскаJIенко tОрiй Михайлович
21000, Вiнницька обл,
м. Вiнниця, вул. 600-рiччя, будинок 70,
квартира 146;
Iдентифiкацiйний код: 29] l 1 l3073
Банк одержувача: АТ <Райфффайзен Банк

АВАЛЬ))
МФО (код банку): 380805

plp 26002526524
Фiзична особа-пiдприемець

{fPH;,

34200.00

34200.00
6840.00

Замовник:
Манъковецъкий обласний дитячий
туберкульозний санаторiй <<Зелений гай>>
вул. Грушевського, J\b 27 lб, с. IVIанькiвцi,
Барсъкий р-н, Вiнницька область.
23030
СДРПОУ: 05484540
р/р: 3541900 L047290
в УЩКСУ Барського району
ВiнницькоТ областi
I\4Фо: 802015
тел. (043 -4|) З4-7 -ЗJ , ел.адреса:mо_dts...ГФukr-пq1
П.К. Миколюк.
пiдпис

м.п.

м.п.

