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Могилiв-Подiльський

2017 р.

Комунальна установа <<Могилiв-Подiльська окр5ясна лiкарня iнтепспввого лiкуваннп>, в особi
головногО лiкаря МиiолюКа В.В. , щО дiе на пiдставi Статуry (лалi <Замовник>) з однiеi сmрони, та Фiзпчна
особа-пiдпрпсмець, в особi Мрiщука Олександра Пегровича, (платника податку на лоходи фiзичних осiб на

(далi
лолану BapTicTb1, який дiс на пiдставi свiдоцтва про державну реестрацiю Nэ217400100010080б3 вiд 07.05.97
uПосiаrа..rониюi), ук.гrали теперiшнiй договiр про нижченаведене (згiдно проведеноi заlryпiвлi UA_2017-08-10000948-с):

r. IIрЕдмЕтдоговору

Прелметом .Щоговору с поставка Постачальником Замовнику товару згiдно категорii: плптп, листи, стрiчкп та
_ 441700q0-2 - (гiпсокартон
фЬльга, пов'язапi з консгрукцiйпими матерiаламп за кодом СРY за Щ 021:2015
та за цiнами, згiдно
кiлькостi
(Товар)
в
асортиментi,
текстом
за
стiповий, гiпсокартон пЬтолок) далi
а Замовник
частиною,
i
його
невiд'смною
е
специфiкацii (,щодаток М1), що надаеться до цього ,щоговору
зобов'язусться прийняти цей товар та оплатити його.

2. сумА договору тА цIни
2.1. Цiна цього !оговору становить: 4912161 (чотири тисячi дев'ятсот сiмдесят двi гривнi 61 копiЙка) в
т,ч. шВ
П"*""-"r"-" .а наданий Товар визначаеться ,Щоmвором та е незмiнною пiд час дiТ TepMiHy

.Щоговору.
'2llrrr,
2.3. I-{iHa товарУ вкпючае BapTicTb

транспорц/вання, стрмування, завантa)кення, розваЕтаJкення, доставки до
мiсцезнаходження Замовника, yci витрати, податки i збори, що сплачуютьСЯ абО мають бутИ СП"rаЧеНi
постачальником.
2.4. Обсяги закупiвлi ToBapiB можуть буги зменшенi заЛежно вiд реальнОго фiнансуваняя видаткiв.

3. порядок здЙснЕIilIя оп.ллти

3.1. Розрахунки за поставлений товар проводяться Замовником пiсля вiдвантаження Товару за адресою
Замовника i згiдно представлених Постачальником вiдповiдних накладних докумеlrтiв протягом 20-ти
банкiвських днiв на пiдставi п.1 ст.49 Бюджетного кодексу УкраiЪи. У разi затримки бюдrсетного
з
фiнансування розрахунок за поставлений товар здiйснюеться на прmязi 10-ти банкiвських днiв, дати
отримання Замовником бюджgгних коштiв.
3.2. yci платiжнi докумекги за .щоговором оформлюються з дотриманням вимог законодавства.
3.3. Розрахунки за Товар здiйснюються в безготiвковому порядку.
3.4. Валютою платежу, в якiй виконуються платежi Постачальнику за ,щоговором, визначаеться гривня.

4. якIстьтовАрIв

4.1 Постачальник повинен передати Замовнику товар, якiсть якого вiдповiдае умовам цього .Щоговору
шляхом надання з кожною поставкою ToBapiB документiв, передбачених вимогами вiдповiдних чинних
нормативних документiв (ГОСТ, ,ЩСТУ, ТУ тощо).
a-i V рлзi виявленнЯ явних недолiкiв при прийомi ToBapiB, Сторонами скпадаеться вiдповИний Акг.
Постачальник повинен протягом 5 календарного дня здiйснити замiну таких ToBapiB. Замовник мае право
приймати товари без додатковоТ перевiрки якосri кожноi одиницi Товару, якщо вони наJIежним чином
y.raKoBaHi i не мають видимих пошкод2rtень. В такому випадку перевiрка якостi ToBapiB здiйснюегься пiсля
отримання товару i у разi виявлення будь-яких недолiкiв здiйснюсгься викпик уповновФкеного представника
постачальника.

5. постАвклтовАрш

5.1. ,щоставка товару здiйснюегься автотранспортом i силами Постачальника та за його рахунок в строк до
7- ми календарних днiв з моменry 0тримання заявки вiд Замовника.
5.2. Завантокувально-розвантажувальнi роботи у примiщенrrя Замовника здiйснюються сиJIами та за рахунок
постачальника.

5.3. Сторони зобов'яз),тоться своечасно повiдомляти одне одного про факг вiдправки

," .'Х

транспортних засобiв з товаром.
5.4.Постача.ltьник забезпечуе таке пакування товару, яке необхiдно для запобiгання його пошкодженню або
псуванню пiд час транспортування до кiнцевого гryнкry призначення.
5.5. Постачальник разом з товаром надас Замовнику накладну на товар та всю супровiдну локументацiю на
кожяу партiю товару згiлно вимог дiючого законодавства.
5.6. Постачальник здiйснюе поставку товару за кiнцевим мiсцем призначення в Могrлiв-Подiльську окружry

лiкарню iнтэнсивного лiкування за адресою: вул. Полтавська, буд 89lZ, Вiнницька область, м.МогилiвПодiльський, 24000, примiщення скпаду.
6.

IIрАвА тА оБовlязки cToPIH

Замовник зобов'язаний:
6.1.1. Своечасно та в повному обсязi сп,,rачувати за поставленi товари;
6.1.2. Приймати поставленi товари згiдно з накладною на товар.
6. 1.

6.2. Замовниi мае право:
6.2.1. У разi невиконання зобов'язань Постачальником Замовник мас право достроково розiрвати цей договiр,
повiдомивши про це Постачальника у строк - 3 днi.
6.2.2. Контролювати поставку ToBapiB у строки, встановленi цим ,Щоговором;

6.2.3. У разi виявJIення Замовником протягом використання поставленого товару прихованих недолiкiв,
Замовник мае право повернути такий товар та вимагати замiни товару на якiсний протягом 3 календарних
днiв.
6.2.4. Зm,rовник ма€ право скпадати письмовi прегензii, що виникають у зв'язку з поставками Товару i
передавати ix Постачальнику.
6.2.5. Замовник мае право заJlучати TpeTix осiб (вiдповiднi лабораторiТ, експертнi органiзацii) задля
дослiдженпя якостi будь-якоТ одиницi товару, поставленоi ПостачаJlьником. В разi встановлення вiдповiдними
лабораторiями та експертними органiзацiями, що якiсть олиницi продукцii е невiдповiдною, даний висновок
розповсюджусться на всю партiю Товару. В цьому випадку Постачальник зобов'язуеться здiйснити замiну
такого товару прmягом 3-х дiб.
6,3. Постачальник зобов'язаний:
6.3.1. Забезпечити поставку ToBapiB, якiсть яких вiдповiдае умовам, встановJIеним цим,Щоговору;
6.4. Постачальник мае право:
6.4.1. Своечасно та в повному обсязi отримувати п"rату за поставJIенi товари;
6.4.2. На дострокову поставку ToBapiB за письмовим погодженням Замовника.

7.1.

У

7.

ВЦПОВЦАJЬНIСТЬ CTOPIH

разi не виконання або неналежного виконання cBoii зобов'язань за ,Щоговором Сторони несугь

вiдповiдальнiсть, передбачену законами та договором.
7 .2. Види порушень та санкцiй за них установленi ,Щоговором:

-у

в повному обсязi, заяшеному Замовником,
неустойку
подвiйноТ
облiковоi
Постачальник сплачуе
ставки НБУ вiд суми непоставленого mвару за
у розмiрi
кожний день затримки. Сплата пенi не звiльняе Сторону вiд виконання прийнятих на себе зобов'язань по
разi затримки поставки товару або поставки не

,Щоговору поставки.

8.

Форс-мАжор

8.1. "Форс-мажор" означае непередбачену подiю поза контролем Замовника або Постачальника, що не
пов'язана з його провиною або недбалiстю, яка приводить до неможJIивостi виконання умов ,Щоговору
прOIягом бiльш нiж 3 доби. Сторони звiльняються вiд вiдповiда.льностi за невиконанrrя або неIIаJIежного
виконання cBo'tx зобов'язань за даною угодою, якщо це з'яви-лося слiдством дiй непереборноТ сили (пожежа,
повiнь, землетрус, iнших стихiйних бiд, вiйна або вiйськовi дii, блокада або страйк, дiТ уряду) що знаходяться
поза контролем cTopiH i що безпосередньо вплинули на моrк,rивiсть виконання цього ,Щоговору.
8.2. Пiд час настання форс-мажорних обставин Замовник чи Постачальник протягом доби повiдомляс iншу
сторону в письмовiй формi про TaKi обставини та iх причину. Замовник або Постачаrrьник продовжуе
виконувати своi зобов'язання за .Щоговором, настiльки це практично мокпиво, вживас yci розумнi
альтернативнi засоби виковання,Щоговору.

9.

ЗМIНА УМОВ ЦЬОГО ДОГОВОРУ

9.1. Замовник мае право на дострокове розiрвання ,Щоговору у випадку порушення умов.Щоговору з боку
постачальника.
9.2. Обидвi сторони зобов'язуються без зволiкання iнформувати одна одну про змiни cBoix юридичних алресiв
та реквiзитiв.

9.3 Бу,ль-якi змiни та доповнення до даного !оговору е дiйсними лише у тому випадку, якщо
вони викJIаденi у письмовiй формi i пiдписанi сторонами.
9.4 IcToTHi умови цього Щоговору не мож},ть змiнюватися пiсля його пiдписання i до виконання

,

зобов'язань

Сторонами у повному обсязi, KpiM випадкiв:
9.4,| Зменшення обсягiв закупiвлi, зокрема з урахуванням фактиLIного обсягу видаткiв Замовника;
9,4.2 Покращення якостi Товару за умови, що таке покращення не призведе до збiльшення суми,
визначеноТ в договорi;
9.4.З Узгодження змiни цiни в бiк зменшення ( без змiни кiлькостi (обсягу) та якостi Товару ).

10.

повцомлЕння

l0.1. Буль-якi повiдомлення сторонами згiдно з Щоговором надсилаються в письмовiй формi або
телеграфом, факсом чи телексом i пiдтвердж},ються письмово на адресу, зазначену в !оговорi.
11.

вирIшЕння спорIв

1.1. У випадку виникнення спорiв або розбiжностей Сторони зобов'язуються вирiшувати Тх
шляхом взаемних переговорiв та консультацiй.
11.2. У разi недосягнення Сторонами згоди спори (розбiжностi) вирiшуrоться у судовому порядку.
l 1.3. У випадках, не передбачених цим Щоговором, Сторони несуть вiдповiдальнiсть, передбачену
чинним законодавством УкраТни.
1

12.

TEPMIH

лi договору

l2.1. Щоговiр дiс з моменту пiдписання i до 31 грулня 20|7 року zule в будь-якому разi до повного

виконання

обов'язкiв сторонами.
12.2..
силу.

!оговiр укладасться i пiдписусться у двох примiрниках, що мають однакову юридичну
13.

ЮРИДИtIНА АЛЕСА ТА ПЛАТIrtНI РЕКВIЗИТИ CTOPIH:

(ЗАМоВник>)
КУ <Могилiв-Подiльська ОЛIЛ>

24000 Вiнницька область,
м. Могил iв-Подiльський, вул Полт авська

в

Удксу у

мФо 8020l5

Фiзична особа-пiдпри€мець Мрiщук О.П
м. Вiнниця, вул. Вишенька, lЗ

89

l

2

Iпн

1

Р/р

Розрахунковий рахунок
54l40783 500з4

J\ъз

(ПоСТАЧАЛьник>

Вiнницькiй областi

Код 0l98259l

9697101з4

26004296045700,

Банк Публiчне

товариство "УкрСиббанк",

мФо

акцiонерн,

з5 l005

Код l9691|01З4

Тел. (043З7)6-41-99

Головний лiкар ОЛIЛ

l

п)

СР(Р€,е/---,
,

lB.B. миколюк

Мрiщуп О.П.

