ДОГОВІР ПРО ЗАКУПІВЛЮ ТОВАРІВ ЗА ДЕРЖАВНІ КОШТИ № 0920-4
м.Біляївка_______

«4£у>

(місце укладення договору)

2017 року
(дата)

КЗ «Біляївський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги»_____________
(найменування Замовника)
в особі головного лікаря
Зайцевої Наталії Валеріївни_____________________ , що діє на підставі
Статуту № 15311020000002085 від 23.12.2016 р.
(далі - Замовник), з однієї сторони, і ФОП Усов Олександр Володимирович ____________
(найменування Учасника)
в особі _____
Усова Олександра Володимировича_________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі св-во про держреєстрацію № 124002 серія В00 від 24.05.2005 р.
(найменування документа, номер, дата та інші необхідні реквізити)
(далі - Учасник), з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цей договір про таке (далі - Договір):

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Учасник зобов'язується у 2017 році поставити Замовникові товари зазначені в накладній

Апарат магнітотерапії (для лікування імпульсним магнітним полем). ДК 021:2015 33150000-6
Замовник - прийняти і оплатити ці товари.
1.2. Найменування (номенклатура, асортимент) товару зазначено в специфікації.
1.3. Обсяги закупівлі товарів можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

а

II. ЯКІСТЬ ТОВАРІВ
2.1 .Учасник повинен поставити Замовнику товари , якість яких відповідає умовам державного стандарту України та
діючого законодавства до таких товарів.

III. ЦІНА ДОГОВОРУ
3.1 Ціна цього Договору становить

12900,00 ( дванадцять тисяч дев ’ятсот грн. 00 коп )______________

(вказати цифрами та словами)

без ПДВ. Учасник не є платником ПДВ.
3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін, якшо інше не передбачене законодавством
України.

IV. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ
4.1. Розрахунки проводяться шляхом:
оплати Замовником після пред'явлення Учасником накладндї на оплату товару .

V. ПОСТАВКА ТОВАРІВ
5.1. Термін поставки товарів
5.2. Місце поставки товарів

по потребі___________
вул.

Московська 32. м. Біляївка, Одеської області

VI. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Замовник зобов'язаний:
6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлені товари;
6.1.2. Приймати поставлені товари згідно з накладною;
6.2. Замовник має право:
6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Учасником, повідомивши про це
його у строк ЗО днів:
6.2.2. Контролювати поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;
6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі товарів та загальну вартість цього Договору залежно від реального
фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;
6.3. Учасник зобов'язаний:
6.3.1. Забезпечити поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;
6.3.2. Забезпечити поставку товарів , якість яких відповідає умовам, установленим розділом II цього
Договору; Та за вимогою Замовника ввести товар в експлуатацію.
6.4. Учасник має право:
6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлені товари;
6.4.2. У разі невиконання зобов'язань Замовником Учасник має право достроково розірвати цей Договір,
повідомивши про це Замовника у строк ЗО днів;
VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть
відповідальність, передбачену законами та цим Договором.
7.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при закупівлі товарів за бюджетні кошти
Учасник сплачує Замовнику штрафні санкції (неустойка, штраф, пеня) у розмірі 2 % НБУ від загальної суми
договору, а у разі здійснення попередньої оплати Учасник, крім сплати зазначених штрафних санкцій,
повертає Замовнику кошти з урахуванням індексу інфляції.
7.3. Види порушень та санкції за них, установлені Договором: у разі коли товар не відповідає вимогам
розділу 11 цього договору, замовник має право не оплатити товар.
(зазначаються види порушень та санкції за них)
VIII. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим
Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та
виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).
8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної
сили, повинна не пізніше ніж протягом 7 днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у
письмовій формі.
8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються
Міністерством надзвичайних ситуацій України
(найменування органу, уповноваженого видавати такі документи)
8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж ЗО днів, кожна із Сторін в
установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати Учасник повертає
Замовнику кошти протягом трьох днів з дня розірвання цього Договору.

ІЛ. Ш ІГІІІІГ.І1І1И

u i u r i n

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних
переговорів та консультацій.
9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.
X. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до 3 1 грудня 2017 року
10.2. Цей Договір укладається і підписується у 2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу.
XI. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Невід'ємною частиною цього Договору є специфікація.
XII. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА ЬАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Замовник

Учасник

КЗ "БІЛЯЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПМСД"
(найменування)

ФО-П Усов О. В.

Код СДРПОУ 38617509
(ідентифікаційний код)

м. Білі ород-Дністровський, Одеської обл., вул.
Перемоги, 34

м. Біляївка, вул. Московська,32
(місцезнаходження)

рах. 26003511645501 в ПАТ АБ «Південний»
в м. Одеса, Краснова 6/1.
МФО 328209

МФО

82801 І
Учасник не є платником Г1ДВ. Платник єдиного
податку 2 група

У ДКСУ в Одеській області

(рахунок у Державному казначействі або у банку)

Усов О. В.

Н. В.
(підпис)

О/;

% гг
і,

/

тш Щ

гмрщшл*

' Гззіі

іцього тексту, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1
^ р в н ^ | о :'#(Ж5(, ЛЬ:2297-УІ надаю згоду КЗ "БІЛЯЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР НМСД "на обробку
\Й е^^оои0тих персональних даних з метою опрацювання та опублікування даних на Єдиному веб-портаді
викорі^гШ я Публічних коштів Е-сІаїа, відповідно до вимог Закону України «Про відкритість
використання публічних коштів»

додаток JV-’i
в ід ___________2017 р.
до договору на закупівлю
№ 0920-4 в ід __________ 2017 р.

Специфікація

Назва товару
Апарат магнітотерапії (Прибор для
лікування імпульсньїм магнитным полем)

К-ть

Вартість
(без ІІДВ)

1 П ІТ .

Вартість
(з ПДВ)*

12900,00 грн

12900,00 грн

• Сучасник не є платником ПДВ

Всього: 12900,00 гри (дванадцять тисяч дев'ятсот) гривень 00 копійок. Без ПДВ
(учасник не є платником ПДВ).
Замовник

Учасник

КЗ "БІЛЯЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ 11ЕНТР ПМСД"
(найменування)

ФО-П Усов О. F3.

Код ЄДРПОУ 38617509
____________
(ідентифікаційний код)

м. Білгород-Дністровський, Одеської обл., вул.
Перемоги, 34

м. Біляївка, вул. Московська,32______
(місцезнаходження)

рах. 2600351 1645501 в ПАТ АБ «Південний»
в м. Одеса, Краснова 6/1.
МФО 328209

VIФО

...

.

82801 1

У ДКСУ в Одеській області

жавному казначействі або у банку)
шювлй,Й4т}Ркр ^ Ж ^ Й ^ ^ З а й ц е в а Н. В.

Учасник не є платником ПДВ. Платник єдиного

Усов О. В.

