ДОГОВІР

№/ і
«Я >
н іи ґіН і# — 2019 р

м. Вінниця

Управління
праці
та
соціального
захисту
населення
Томашпільської
райдержадміністрації, надалі «Замовник», в особі начальника управління Дідик Тетяни
Василівни , що діє на підставі Положення з однієї сторони, та Фізична особа-підприємець
Коваленко Тетяна Іванівна, далі «Постачальник», в особі Коваленко Тетяна Іванівна, що
діє на підставі Свідоцтва, з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цей Договір про наступне:
1. Предмет Договору
1.1. Постачальник зобов’язується передати у власність Замовника за місцем призначення Принтер
Ерзоп ІЛ 32- 3 штуки., ДК 021:2015 код 30230000-0 Комп’ютерна техніка в подальшому у
даному Договорі - “Товар”, кількість, характеристики й вартість товару викладені у Специфікації,
погодженої обома сторонами, що являється невід’ємною частиною даного Договору (Додаток № 1).
1.2. Замовник зобов’язується прийняти Товар і оплатити його на умовах, передбачених даним
Договором.
2. Ціна і загальна сума договору
2.1. Ціна на товар встановлюється у національній валюті України - гривні.
2.2. Загальна сума Договору складає 10494,00 Десять тисяч чотириста дев’яносто чотири грн. 00 коп.
3. Умови розрахунків
3.1. Розрахунки за товар здійснюються у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань
в безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок
Постачальника протягом 10 банківських днів.
3.2. Замовник здійснює оплату за отриманий товар Постачальнику на підставі виставлених видаткових
накладних.
3.3. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений товар здійснюється
протягом 5 днів з дня отримання Замовником бюджетного фінансування закупівлі на свій
реєстраційний рахунок.
4. Якість товару
4.1. Якість товару повинна відповідати вимогам, встановленим до нього загальнообов'язковими на
території України нормами і правилами, і підтверджуватися сертифікатом якості, відповідності або
іншим подібним документом, виданим виробником товару. Сертифікат якості, відповідності або
інший подібний документ, що підтверджує відповідність товару вимогам, встановленим до нього
загальнообов'язковими на території України нормами і правилами, повинен бути оформлений
відповідно до вимог законодавства України.
4.2. При виявленні недоліків (дефектів) товару, в тому числі протягом гарантійного строку,
Постачальник зобов’язується усунути недоліки (дефекти) товару або замінити неякісний товар
товаром належної якості за свій рахунок протягом 14 днів з моменту отримання письмового
повідомлення Покупця про виявлені недоліки (дефекти).
4.3. Товар повинен відповідати вимогам охорони праці, екології та пожежної безпеки.

5. Умови постачання та гарантійне обслуговування
5.1. Строк поставки товару: червень-липень 2019 року.
5.2. Місце поставки товару: 24200 Вінницька обл., смт. Томашпіль, пл.. Т.Шевченка 2.
5.3. Витрати на доставку за рахунок Постачальника.
5.4. Зобов’язання Постачальника вважаються виконаними у повному обсязі з моменту монтажу товару
належної якості за місцем призначення Замовника.

5.5. Строк гарантійного обслуговування поставленого товару: не менше 12 місяців з дати укладення
договору.
6. Передача і приймання товару
6.1. Приймання-передача товару по кількості, комплектності проводиться відповідно до видаткових
накладних, по якості - відповідно до документів, що засвідчують його якість.
6.2. При виявленні недоліків (дефектів) товару, в тому числі протягом гарантійного строку,
Постачальник зобов’язується усунути недоліки (дефекти) товару або замінити неякісний товар
товаром належної якості за свій рахунок протягом 14 днів з моменту отримання письмового
повідомлення Замовника про виявлені недоліки (дефекти).
7. Пакування та маркування
7.1. Товар повинен поставитися комплектно відповідно до вимог стандартів та технічних умов,
повинен бути новим. Упаковка, в якій відвантажується товар, повинна відповідати державним
стандартам або технічним умовам, забезпечувати його зберігання та бути непошкодженою під час
транспортування.
8. Відповідальність сторін
8 . Постачальник зобов’язується відвантажити „продукцію належної якості та в упаковці, яка
відповідає характеру Товару, забезпечує його цілісність та зберігання якості протягом
транспортування.
8.2. Замовник зобов’язаний оплатити Товар відповідно до розділу 3 даного Договору. При поставці
неякісної продукції Замовник може відмовитися від Товару, який не відповідає вимогам розділу 4.
8.3. У разі затримки поставки Товару або доставки не в повному обсязі, заявленому Замовником,
Постачальник сплачує пеню у розмірі однієї облікової ставки НБУ від вартості недопоставленого
товару за кожний день затримки.
8.4. Сплата пені не звільняє сторони від виконання прийнятих на себе зобов’язань по даному
Договору.
8.5. У випадках, не передбаченим цим Договором, Сторони несуть відповідальність передбачену
чинним законодавством України.
9. Обставини непереборної сили
9.1. 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).
9.2. Сторона, що не може виконати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії обставин
непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом двох календарних днів з моменту їх виникнення
повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.
9.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які
видаються Торгово-промисловою палатою, УМНС України та ін.
9.4. У разі, коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 10 календарних днів,
кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.
10. Вирішення спорів
10.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей по цьому Договору Сторони зобов’язуються
вирішувати шляхом взаємних переговорів та консультацій.

10.2. У разі неможливості досягнути згоди між Замовником та Постачальником стосовно спірного
питання, спір вирішується згідно з чинним законодавством У країни у судовому порядку.
11. Строк дії договору
11.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання та діє до 31.12.2019 року, але у будьякому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань по даному Договору, а в частині
гяпянтійипгг) ппсгтугов\кання . згідно п. 5.5. до закінчення строку дії гарантії.

11.2. Цей Договір викладений українською мовою у двох примірниках, які мають однакову юридичну
силу, по одному для кожної із Сторін.
11.3. Усі Додатки до Договору набувають чинності з моменту їх підписання уповноваженими
представниками Замовника і Постачальника та діють протягом строку дії цього Договору.
12. Інші умови
12.1. Усі зміни та доповнення до Договору узгоджуються Сторонами та оформлюються додатковими
угодами з обов’яковим додержанням письмової форми.
12.2. Жодна із Сторін не має права передавати права та обов’язки за цим Договором третій особі без
отримання письмової згоди іншої Сторони.
12.3. Сторони підписанням цього Договору підтверджують, що вони повідомлені про свої права
відповідно до ст. 8 Закону України “Про захист персональних даних”.
ІЗ. Місце знаходження та банківські реквізити сторін
«ЗАМОВНИК»
Управління праці та соціального захисту населення
Томашпільської райдержадміністрації

«Постачальник»
ф О П Коваленко Тетяна Іванівна

Юридична адреса: 24200, Вінницька область
смт.Томашпіль, пл. Т. Шевченка, 2
Поштова адреса: 24200, Вінницька область
смт.Томашпіль, пл. Т.Шевченка, 2
код СДРПОУ 03191785
р/р 35211004017756
ДКСУ у м.Київ,

Юридична адреса: 25030, м.Крогтивницький,
вул.Хабаровська, 6.7 кв.115
Поштова адреса: 25030, м.Крогтивницький,
вул.Хабаровська, 6.7 кв.115
р/р26005325522900
ПАБ «Укрсиббанк»
МФО 351005
СДРПОУ 2733101709
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СПЕЦИФІКАЦІЯ
№

Товар

1 Принтер Ерзоп Ь 132

Виробник
Ерзоп

Од.
вим.
3 шт.

Кіл-ть

Ціна без ПДВ

Сума без ПДВ

3498,00

10494,00

Всього:

10494,00

Сума ПДВ:

Без ПДВ

Всього із ПДВ:

10494,00

Всього найменувань 1, на суму 10494,00 Десять тисяч чотириста дев’яносто чотири грн.
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