ДОГОВОР НА ЗАКУПІВЛЮ ТОВАРІВ № Т-151/17
м. Киш

« 0 і/ » Іхрч.СН.1%. 2017 р.

Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) «Кишкінофільм» надалі «Покупець», в особі директора Хомича
Дениса Владиславовича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, і
Товариство з обмеженою відповідальністю «СІДІЕС ЮА», надалі «Продавець» в особі
директора Лебедєва Олександра Сергійовича, який діє на підставі Статуту з іншої сторони, разом
«Сторони», а кожна окремо «Сторона», уклали цей договір про закупівлю товарів (надалі Договір):
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Продавець протягом строку дії цього Договору зобов'язується на підставі окремих
заявок поставити Покупцю товар за предметом закупівлі: код за ДК 021:2015 - 31510000-4
Електричні лампи розжарення (Електричні лампи), (надалі « Товар»), належної якості, що
відповідає державним стандартам і підтверджується Сертифікатами відповідності та Деклараціями
про відповідність, а Покупець зобов’язується прийняти цей Товар у власність та оплатити його.
1.2. Номенклатура, асортимент Товару, одиниця виміру, його кількість, ціна, загальна сума
закупівлі встановлюються за результатами проведення відкритих торгів і зазначаються в
Специфікації (Додаток № 1), яка підписується уповноваженими представниками Сторін Договору,
скріплюється печатками Сторін і є невід'ємною частиною Договору.
1.3. Обсяги закупівлі Товару, зазначеного в Специфікації, можуть бути зменшені.
1.4. Умови Договору визначені відповідно до тендерної документації Покупця та пропозиції
Продавця. Істотні умови Договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання
зобов'язань Сторонами у повному обсязі, крім випадків, передбачених частинами 4 та 5 статті 36
Закону України «Про публічні закупівлі».
2. ЯКІСТЬ ТОВАРІВ
2.1. Продавець повинен поставити Покупцю Товар, дата виготовлення якого не раніше 2017
року, якість якого відповідає державним стандартам України та встановленим технічним умовам
виробника. Підтвердженням якості Товару є Сертифікати відповідності та Декларації про
відповідність, яку Продавець зобов'язується надати Покупцю.
2.2. Продавець гарантує якість та надійність Товару, що поставляє, протягом гарантійного
терміну (строку) його придатності, визначеного виробником.
2.3. Якщо в період гарантійного терміну (п. 2.2. Договору) Покупцем буде виявлено, що
поставлений Товар є неякісним, Продавець зобов'язаний за власний рахунок замінити неякісний
Товар на якісний в 5-ти денний термін з дати отримання Продавцем відповідного рекламаційного
акта. Рекламаційний акт складається та підписується уповноваженими представниками Сторін, а у
разі необгрунтованої відмови представника Продавця від підписання цього акту за участю
представника незалежної організації.
Рекламаційні акти мають бути складені та направлені Продавцю не пізніше останнього дня
гарантійного терміну (п. 2.2. Договору).
3. ЦІНА ДОГОВОРУ
3.1.
Загальна сума закупівлі Товару по Договору становить 2 962 999,00 (два мільйони
дев’ятсот шістдесят дві тисячі дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень ООкоп.з ПДВ , та складається з
вартості усіх партій Товару, які замовлятимуться Покупцем.
3.2. Загальна сума цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін, зокрема у
разі зменшення обсягів закупівлі Товару.
3.3. Ціна на Товар з усіма передбаченими в асортименті ознаками встановлюється за
результатами проведених відкритих торгів і зазначається в Специфікації, що є невід’ємною частиною
Договору. Ціна на Товар, зазначена в Специфікації(Додаток №1), не підлягає перегляду, крім
випадків передбачених частиною 4 статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі», в тому числі у
будь-якому з наступних випадків:

1) зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару
на ринку, за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі;
2) узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і
послуг);
3) зміни ціни у зв'язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок;
4) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих
цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Ріаііз, регульованих
цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в
договорі про закупівлю порядку зміни ціни.
У разі зміни ціни Товару у зв'язку із зміною курсу іноземних валют порядок зміни ціни
залежно від зміни такого курсу додатково погоджується Сторонами шляхом підписання Додаткової
угоди до Договору.
Перегляд цін одиниць товару оформлюється Додатковою угодою до цього Договору. У
випадку, якщо Покупець (Продавець) не підпише відповідну Додаткову угоду про перегляд цін
одиниць Товару протягом 3 (трьох) робочих днів від дати отримання від Продавця (Покупця) двох
примірників такої Додаткової угоди. Продавець (Покупець) має право ініціювати розірвання цього
Договору шляхом направлення відповідного повідомлення про розірвання Договору та обов'язкового
укладення Додаткової угоди про розірвання цього Договору.
Ціна одиниць Товару з оплаченої (повністю або частково) та/або поставленої партії Товару
перегляду не підлягає.
3.4. Ціни на Товар встановлюються в національній валюті України.
4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ
4.1. Оплата за Товар здійснюється у безготівковому порядку шляхом перерахування Покупцем
відповідної суми коштів на поточний рахунок Постачальника.
4.2. Розрахунки за партію Товару по Договору здійснюються після прийняття відповідної
партії Товару у власність Покупця, що підтверджується видатковою накладною, в якій зазначено
номенклатуру (асортимент), кількість і ціна Товару, який перейшов у власність Покупця, та загальна
сума для оддати партії Товару.
4.3. Для оплати поставленої партії Товару, Продавець надає Покупцю рахунок-фактуру, що
містить номенклатуру (асортимент) поставленого Товару, ціну на Товар, та загальну суму для оплати
з урахуванням вимог Податкового кодексу України, а також видаткову накладну .
4.4. Розрахунки за поставлений Товар здійснюються протягом 10 банківських днів з дати
поставки Товару, яка визначається датою підписання видаткової накладної на Товар, при умові
отримання від Постачальника рахунку-фактури, видаткової накладної.
5. ПОСТАВКА ТОВАРІВ
5.1. Продавець здійснює поставку Товару по 31.12.2017 року окремими партіями
протягом 2017 року в кількості та строки згідно заявок Покупця, які направляються на електронну
адресу Продавця 8а1е8-иа@а8Іасіпета.ги.

5.2. Пунктом призначення Товару, в який Продавець зобов'язаний доставити Товар і там
передати його у власність Покупця, є склад Покупця, який знаходиться за адресою: м. Київ, пр.
Маяковського, 31 кінотеатр «Флоренція».
5.3. Датою поставки кожної окремої партії Товару визнається дата, коли Товар у відповідній
кількості повністю переданий Покупцю в пункті призначення, що оформлюється підписанням
видаткової накладної на партію Товару .
5.4. Приймання-передача партії Товару здійснюється у відповідності до вимог Інструкцій
Держарбітражу 11-6 від 15.06.65 р. і 11-7 від 25.04.66 р.
5.5 Фактичний обсяг поставленого Товару визначається виходячи з даних товарно- супровідних
документів. Якість поставленого Товару визначається відповідно до документів, які підтверджують
його якість.
5.6. У випадку, якщо після отримання заявки Покупця Сторони застосовують процедуру
перегляду цін одиниць Товару згідно п. 3.4. цього Договору, формування та поставка партії Товару
здійснюється після укладення Сторонами відповідної Додаткової угоди про перегляд цін одиниць
Товару та отримання скорегованої заявки Покупця з новими цінами одиниць Товару.

5.7. Строк поставки партії Товару не може бути меншим ніж 1 (один) робочий день та не
більше 7 робочих днів від дня наступного за днем отримання Продавцем відповідної заявки Покупця.
У випадку, якщо в заявці не зазначений строк поставки, то строк поставки такої партії
становить: не пізніше 7 робочих днів від дня наступного за днем отримання Продавцем відповідної
заявки.
При застосуванні процедури перегляду цін на одиниці Товару згідно п. 3.3. цього Договору
щодо отриманої заявки Продавець має до завершення строку виконання заявки направити Покупцю
повідомлення про неможливість виконання заявки у зв'язку зі зміною ціни. Продавець надає проект
Додаткової угоди про перегляд цін на одиниці Товару Покупцю не пізніше 3 (трьох) робочих днів від
дня, наступного за днем отримання Продавцем відповідної заявки. Перебіг строку поставки партії
Товару в такому випадку починається від дня, наступного за днем укладення Сторонами відповідної
Додаткової угоди про перегляд цін на одиниці Товару та отримання Продавцем скорегованої заявки
Покупця за новими цінами на одиниці Товару .
6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
6.1. Покупець зобов'язаний:
6.1.1. своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлений Товар;
6.1.2. прийняти поставлений Товар згідно з видатковою накладною.
6.2. Покупець мас право:
6.2.1. достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Продавцем,
повідомивши про це його не пізніш ніж за 14 календарних днів до дати розірвання Договору;
6.2.2 відмовитись від Договору у разі систематичного порушення Продавцем строків поставки
Товару шляхом направлення Продавцю письмового повідомлення про одностороннє прийняття
Покупцем такого рішення. В такому разі цей Договір є розірваним з моменту одержання Продавцем
письмовою повідомлення про односторонню відмову Покупця від Договору. Під систематичним
порушенням строків поставки Товару Сторони визнають будь-який факт порушення Продавцем
строків поставки Товару, передбачених Договором/Заявкою, який відбувся після раніше допущеного
Продавцем порушення строків поставки будь-якої попередньо замовленої партії Товару.
6.2.3 контролювати поставку Товару у строки, встановлені цим Договором;
6.2.4. зменшити обсяг закупівлі Товару та загальну суму цього Договору залежно від
реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього
Договору;
6.2.5. повернути рахунок-фактуру Продавцю без здійснення оплати в разі неналежного
оформлення документів, зазначених у пункті 4.3. розділу 4 цього Договору (відсутність печатки,
підписів тощо).
6.3. Продавець зобов'язаний:
6.3.1. забезпечити поставку партій Товару у строки, встановлені цим Договором:
6.3.2. забезпечити поставку Товару, якість якого відповідає умовам, установленим розділом 2
цього Договору.
6.4. Продавець має право:
6.4.1. своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлений Товар:
6.4.2. на дострокову поставку Товару за письмовим погодженням Покупця:
6.4.3. достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Покупцем
повідомивши про це Покупця не пізніше ніж за 14 календарних днів до дати розірвання Договору.
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони
несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України га цим Договором.
7.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при закупівлі Товару за
державні кошти Продавець заданим Договором несе наступну відповідальність:
7.2.1.за несвоєчасну передачу Товару або передачу Товару не в повному обсязі, заявленому
Покупцем. Продавець сплачує Покупцю штраф у розмірі 2% вартості Товару, відносно якого
допущено прострочення передачі за кожний день прострочення, а за прострочення понад ЗО днів
додатково стягується штраф у розмірі 7% вартості непереданого (несвоєчасно переданого) Товару.
7.2.2. за поставку неякісних одиниць Товару Продавець сплачує штраф в розмірі 20% вартості

неякісних одиниць Товару. Сплата штрафу не звільняє Продавця від обов'язку замінити Товар на
якісний. Витрати, пов'язані з поверненням або заміною неякісного Товару, несе Продавець. У
випадку належного виконання Продавцем зобов'язань по заміні неякісних одиниць Товару (п. 2.2.2.3. цього Договору) штрафні санкції, передбачені цим Договором та/або законодавством України, до
Продавця не застосовуються.
7.3. Покупець за даним Договором несе наступну відповідальність:
- у випадку затримки платежу за Товар Покупець сплачує Продавцю пеню в розмірі облікової
ставки НБУ, що діяла в період, за який нараховується пеня, від суми заборгованості за кожний день
прострочення. Покупець звільняється від сплати пені за період затримки бюджетного фінансування у
разі закупівлі Товару за бюджетні кошти.
7.4. Сплата пені не звільняє Сторони від виконання прийнятих на себе зобов'язань по
Договору.
8. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ (ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ)
8.1.
Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання
зобов'язань за цим Договором у разі виникнення форс-мажорних обставин (обставин непереборної
сили), які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін.
8.2.
Сторони домовились, що під форс-мажорними обставинами (обставинами
непереборної сили) вони розуміють надзвичайні та невідворотні за даних умов обставини, які
об'єктивно унеможливлюють виконання зобов'язань, передбачених умовами цього Договору.
Дія таких обставин може бути викликана:
-винятковими погодними умовами і стихійними лихами (наприклад, але не виключно ураган,
буревій, сильний шторм, циклон, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, землетрус,
пожежа, просідання і зсув грунту, епідемія тощо);
- непередбачуваними діями/бездіяльністю сторони, що не є стороною Договору, та/або які
відбуваються незалежно від волі і бажання сторони Договору (наприклад, але не виключно -страйк,
локаут, дія суспільного/іноземного ворога, загроза війни, оголошена та неоголошена війна, збройний
конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, військові дії, ворожа атака, військове вторгнення,
введення комендантської години, збурення, безлади, терористичний акт, диверсії, блокада,
революція, заколот, повстання, масові заворушення, громадська демонстрація, загальна військова
мобілізація, протиправні дії третіх осіб, аварія, пожежа, вибух, примусове вилучення, експропріація,
реквізиція, захоплення підприємств тощо);
умовами, регламентованими відповідними рішеннями та актами органів державної влади та
місцевого самоврядування, а також пов'язаними з ліквідацією наслідків, викликаних винятковими
погодними умовами і непередбаченими ситуаціями (наприклад, але не виключно - ембарго, закриття
сухопутних чи водних шляхів, заборона (обмеження) експорту/імпорту, тривалі перерви в роботі
транспорту тощо).
8.3. Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили),
зобов'язана не пізніше десяти робочих днів з дати їх настання письмово (шляхом направлення
цінного листа з описом вкладення та повідомленням про вручення) інформувати іншу Сторону про
настання таких обставин та про їх наслідки. Разом з письмовим повідомленням така Сторона
зобов'язана надати іншій Стороні документ, виданий Торгово-промисловою палатою України, яким
засвідчене настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили). Аналогічні умови
застосовуються Стороною в разі припинення дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної
сили) га їх наслідків.
8.4. Неповідомлення/несвоєчасне повідомлення Стороною, для якої склались форс- мажорні
обставини (обставини непереборної сили), іншу Сторону про їх настання або припинення веде до
втрати права Сторони посилатись на такі обставини як на підставу, що звільняє її від
відповідальності за невиконання/несвоєчасне виконання зобов'язань за цим Договором.
8.5. В разі існування форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) понад ЗО
(тридцяти) днів, будь-яка Сторона вправі в односторонньому порядку відмовитися від цього
Договору. В такому разі Сторона повинна письмово (шляхом направлення цінного листа з описом
вкладення та повідомленням про вручення) проінформувати іншу Сторону про свою відмову від
Договору. Разом з письмовим повідомленням така Сторона зобов'язана надати іншій Стороні

документ, виданий Торгово-промисловою палатою України, яким засвідчене існування форсмажорних обставин (обставин непереборної сили) понад ЗО (тридцяти) днів. У цьому випадку
Договір вважається розірваним з дня отримання Стороною повідомлення про відмову іншої Сторони
від Договору або з п'ятого календарного дня з дати направлення Стороною повідомлення про відмову
від Договору залежно від тою. яка подія станеться раніше.
9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
9.1. Усі спори між Сторонами, що виникають з Договору або пов'язані з ним, вирішуються
шляхом переговорів між Сторонами, а при недосягненні згоди в судовому порядку.
9.2. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність,
передбачену чинним законодавством України.
10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
10.1. Даний Договір набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими
представниками та посвідчення печатками Сторін і діє по 31 грудня 2017 року, але в будь- якому
випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.
10.2. Дія цього Договору відповідно до норм частини п'ятої статті 36 Закону України «Про
публічні закупівлі» може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на
початку наступного 2018 року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної у Договорі,
якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку.
10.3. Даний Договір укладено українською мовою в двох примірниках, які мають однакову
юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.
10.4. Дія Договору припиняється:
- повним виконанням Сторонами своїх зобов'язань за цим договором;
- за згодою Сторін;
- з інших підстав, передбачених чинним законодавством України, умовами цього
Договору
11. ІНШІ УМОВИ
11.1. Сторони погодили обов'язковість скріплення печатками Сторін будь-яких письмових
правочинів, які вчиняються на виконання нього Договору.
11.2. Жодна із Сторін не має права передавати права та обов’язки за ним Договором третій
особі без отримання письмової згоди іншої Сторони.
11.3. У випадку зміни платіжних реквізитів Покупця Сторони зобов'язуються укласти
відповідну додаткову угоду до Договору.
11.4.
Продавець є платником податку па прибуток підприємств на загальних підставах у
відповідності до Податкового кодексу України.
11.5. Покупець є платником податку на прибуток підприємств на загальних підставах у
відповідності до Податкового кодексу України.
11.6. Сторони погодились, що текст даного Договору, інформація і відомості, які стосуються
даного Договору, є конфіденційними і не можуть передаватись третім особам без попередньої
письмової згоди іншої Сторони Договору, крім випадків, коли передача пов'язана з одержанням
офіційних дозволів, документів для виконання Договору, сплати податків, інших обов'язкових
платежів, а також у випадках, передбачених чинним законодавством.
11.7. Своїм підписом під ним Договором кожна зі Сторін Договору відповідно до Закону
України «Про захист персональних даних» надає іншій Стороні однозначну беззастережну згоду
(дозвіл) на обробку персональних даних у письмовій та/або електронній формі в обсязі, що міститься
у цьому Договорі, рахунках, актах, накладних та інших документах, що стосуються цього Договору, з
метою забезпечення реалізації цивільно- правових, господарсько-правових, адміністративноправових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, а також для
оприлюднення інформації відповідно до вимог Закону України «Про відкритість використання
публічних коштів».
11.8. Сторони зобов'язуються забезпечувати виконання вимог Закону України «Про захист
персональних даних», включаючи забезпечення режиму захисту персональних даних від незаконної
обробки та незаконного доступу до них.
11.9. Усі доповнення та/або зміни цього Договору оформлюються у письмовій формі у вигляді

окремих документів (додатків або додаткових угод), які є невід'ємною частиною даного Договору.
Такі доповнення та/або зміни вступають в силу виключно з моменту підписання їх уповноваженими
особами Сторін та скріплення печатками Сторін. Ненадходження відповіді (заперечень, відмови) на
пропозицію щодо внесення доповнень та/або змін до цього Договору (в т.ч. і на протокол
розбіжностей) не є згодою Сторони на внесення до цього Договору таких доповнень та/або змін.
11.10.
Будь-які виправлення, внесені до тексту цього договору, є недійсними з моменту їх
внесення та не створюють для Сторін прав та зобов'язань.
12. ДОДАТКИ ДО ДОГ ОВОРУ
12.1. Невід'ємною частиною цього Договору є Додаток№ 1 «Специфікація».
13. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН:
ПОКУПЕЦЬ:
ПРОДАВЕЦЬ:
Комунальне підприємство виконавчого
Товариство з обмеженою
органу Київської міської ради (Київської
відповідальністю «СІДІЕС ЮА»
міської державної адміністрації)
«Київкінофільм»
01004, м.Київ,
04080, м.Киі'в
бульвар Тараса Шевченка, буд.З
вулиця Нижньоюрківська, буд.47
26000300186605
р/р 26002010083777
в АТ «Ощадбанк»
в АТ «Укрексімбанк» в м.Києва
МФО 322669
МФО 322313
Код ЄДРПОУ 35531906
Код ЄДРПОУ39273703
ІПН 355319026598
тсл.(044) 279-65-19

/Хомич Д.В./

Додаток №1
до Договору № Т-151/17
від «0% &4УОЄ-С/&2,- 2017 року
СПЕЦИФІКАЦІЯ

«0% &ЄрЄСМ&2Ь\1 року

м.Київ

Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) «Київкінофільм» надалі «Покупець», в особі директора Хомича Дениса
Владиславовича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, і
Товариство з обмеженою відповідальністю «СІДІЕС ЮА», надалі «Продавець» в особі
директора Лебедєва Олександра Сергійовича, який діє на підставі Статуту з іншої сторони, разом «Сторони»,
а кожна окремо «Сторона», уклали цей Додаток (далі Додаток №1) про наступне:
1. Сторони домовились та погодили що Продавець постачає товар (надалі - «Товар») за цінами
визначеними даною специфікацією та у відповідності до умов цього Додатку та Договору:
ціна за
ОДИНИЦЯ
кількість
ціна за
№ Найменування товару
одиницю
виміру
одиницю
з/
товару з
товару без
п
ПДВ, гри.
ПДВ, гри.
Ксенонові лампи до цифрових кінотеатральних проекторів
19 800,00
16 500,00
комплект 47
1 Лампа ИЕС ИР-9МР02 для цифрового кінопроектора
30 150,00
36 180,00
шт
23
Лампа СЬгізІіе Хепоп А85У СОХЬ-60 для цифрового
2
кінопроектора
20 400,00
шт
4
17 000,00
Лампа ІІаЬіо ОХЬ 20ВАР/Ц для цифрового кінопроектора
3
32 857,20
27 381,00
шт
12
4 Лампа ІМіо ВХЬ 60ВА2/Е для цифрового кінопроектора
34 506,00
шт
28 755,00
11
5 Лампа ШЬіо ОХЕ 60Ш для цифрового кінопроектора
24 720,00
шт
8
20 600,00
Лампа СЬгізІіе ХепопСОХЬ 16М для цифрового
6
кінопроектора
20736,37
17 280,31
шт
3
7 Лампа ІМіо ОХЬ 205Ю для цифрового кінопроектора
Лампи видеопроекторів
1 Лампа РОА-ЬМР98 до відеопроектору
Лампа ВЬ-РР230Н до відеопроектору
2
3
Лампа ВЬ-РР190В до відеопроектору
4 Лампа ВЬ-РШЮВ до відеопроектору
5 Лампа ЕТ-ЬАЕ200до відеопроектору
2.
3.

шт
шт
шт
шт
шт

2
2
2
4
3

4 645,00
4 302,95
3 991,00
5 280,00
7 900,00

5 574,00
5 163,54
4 789,20
6 336,00
9 480,00

Цей Додаток №1 є невід’ємною частиною Договору та набуває чинності з моменту його
підписання Сторонами.
Цей Додаток №1 складений в двох примірниках, по одному для кожної Сторони, при цьому обидва
примірники мають однакову юридичну силу.

ПОКУПЕЦЬ:
ПРОДАВЕЦЬ:
Товариство з обмеженою
Комунальне підприємство виконавчого
органу Київської міської ради (Київської
відповідальністю «СІДІЕС ЮА»
міської державної адміністрації)
«Київкінофільм»
01004, м.Київ,
04080, м.Київ
бульвар Тараса Шевченка, буд.З
вулиця Нижньоюрківська, буд.47
26000300186605
р/р 26002010083777
в АТ «Ощадбанк»
в АТ «Укрексімбанк» в м.Києва
МФО 322669
МФО 322313
Код ЄДРПОУ 35531906

