договір поставки Ms & у
м. Літнії
р.
Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Альфатех» , в подальшому в
даному Договорі іменується "Постачальник", в особі директора Гармати: Є вген » Івановича, що
діє на підставі Статуту , з одного боку; та відділ освіти Літинської рнйдержадмшктрації , в
подальшому в даному Договорі іменується "Покупець", в особі начальника Гордійяук Тетяни
Іванівни , що діє на підставі Положення , з другого боку, що в подальшому в даному Договорі
разом іменуються "Сторони", а кожен окремо — "Сторона*', уклали даний Договір поставки про
наступне,
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
»
і.і. Постачальник передає у власність Покупця, а Покупень силачу*, т отримані товари: основний словник національного класифікатора України ДК 021:2015 -34350000-5 Ш ини д л я
тр ан сп о р тн и х засобів в е л и к о ї т а м ал о ї іонажийсті, в подальшому в Даному Договорі
."Товар**зазшче«й:Й в асортименті, кількості та ціні, а Покупець зоіов'язуетьея прийняти Товар і
оплатити його на умовах, передбачених даним Договором,
2ЛХІІІА ТА ЗАГАЛЬНА СУМА ДОГОВОРУ
2.1, Ціна товару кожного найменування зазначається у видаткових накладних, що %
невід’ємною частиною Договору.
2.2. Сума цього Договору складає:: 36 470,40 і ріь(тридцять шість тисяч чотириста
сімдесят гривень 40 копійок) з ПДВ та може змінюватись протягом дії Договору, в зв’язку зі
змінам и бюджетних асигнувань.
2.3. Відпускна ціна Товару включає в себе вартість тари, упаковки, доставки до складу
Покупця та ставку ПДВ.
2.4, Ціни на товар, який є предметом закупівлі, не можуть бути безпідставно змінені
протягом строку дії договору .
2.5.3мши цін та доповнення до специфікації оформлюються письмово у вигляді
додаткових угод до цього Договору.
3. УМОВИ РОЗРАХУНКУ ТА ПОСТАЧАННЯ

З І Розрахунки за поставлений т в а р здійснюються м фактом постачання пмшрп
Покупцю.

3.2. Оплата вартості Товару, який поставляється, на умовах ці ого Договору проводиться
до терміну зазначеного у відвантажуваяьній накладній, але в будь-якому випадку не бі іьше 10
календарних днів віддати набутій права власності па Товар.
3.3. Розрахунки за Товар здійснюються у разі наявності га в межах відповідних
бюджетних асигнувань в безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на
розрахунковий рахунок Постачальника протягом 10-ти банківських днів з моменту поставки
Товару.
3.4. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений товар
здійснюється протягом 3-х банківських днів з дати отримання Покупцем бюджетного
фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.
4. ЯК ІС ТЬ ТОВАРУ
4,1.
Якість товару; що постачається, відповідає діючому законодавству, стандартам,
технічним умовам даного виду товару; підтверджується сертифікатом якості виробника, мас
реєстраційні посвідчення.

4.2. Якщо поставлений товар виявиться неякісним, або таким, що не відповідає умовам
цього Договору, Постачальник зобов'язаний замінити цей товар. Всі витрати, пов'язані Із заміною
товару неналежної якості несе Постачальник.
4.3. Товар повинен передаватися Покупцю в упаковці, яка відповідає характеру товару,
забезпечує цілісність товару та збереження його якості під час перевезення.
5. УМОВИ ПОСТАЧАННЯ
5.1. Постачальник здійснює поставку товару Покупцеві протягом одного дня з моменту
отримання заявки на необхідний товар, але не пізніше двох робочих днів від часу заявки.
5.2. Постачальник здійснює поставку товару за кінцевим місцем призначення Покупця:
Вінницька обл. смт. Літай, вул. Героїв Чорнобиля, І 5
5.3. Доставка, завантаження та розвантаження товару здійснюється автотранспортом
Постачальника за власні кошти.
5.4. Датою поставки є дата коли Товар переданий у власність Покупця.
5.5. Зобов’язання Постачальника щодо поставки Товару вважає? ьея виконаними в
певному обсязі з моменту передачі Товару у власність Покупця.
6. ПЕРЕДАЧА І ПРИЙМАННЯ ТОВАРУ
6.1, Приймання-передача Товару по кількості проводиться відповідно до товаро
супровідних документів, по якості - відповідно до документів, що засвідчують його якість.
6.2. При винекнені претензій по нсшмплектості чи якості Товару. Постачальник повинен
замінити неякісний Товар, або довезти недостатню кількість товару протягом 2-х робочих днів з
дати отримання претензій від Покупця.
7. ПАКУВАННЯ ТА МАРКУВАННЯ
7.1. Товар, отриманий розпакованим або у неналежній упаковці, має бути замінений
Постачальником за власний рахунок впродовж 3-х робочих днів з дати постачання.
8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
8.1. В разі затримки поставки Товару або поставки не в повному обсязі, заявленому
Покупцем, постачальник сплачує неустойку у розмірі однієї облікової ставки НБУ від суми
непоставченого товару за кожен день затримки,
8.2. Сплата пені не звільняє сто рони від виконання прийшлих на себе юбов'икіиь по
Договору поставки.
8.3. У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони несуть відмові цільність
передбачену чинним законодавством України.
9. ФОРС-М АЖОШ ОБСТАВИШ !
9.1. Ніяка відповідальність не може бути наслідком невиконання або неналежного
виконання будь-якого із положень цього Договору, якщо це невиконання або неналежне виконання
є наслідком причин, що знаходяться поза контролем виконавчої сторони, таких як пожежі, стихійні
лиха, воєнні дії. торгове імбарго.
9.2. При винекненні форс-мажорних обставин, які роблять неможливим повне або
часткове виконання кожної із сторін зобов’язань за цим Договором, виконання умов цього
Договору відсувається відповідно до часу, протягом якого будуть діяти такі обставини.
9.3. Як що ці обставини будуть продовжуватись більше 6 місяців, то кожна із сторін в
праві відмовитися від подальшого виконання обов’язків за цим Договором відносно
непоставленого товару.
9.4. Сторона, для якої виникла неможливість виконання зобов'язань за цим Договором,
повинна протягом 3-х днів сповістити іншу сторону про початок і припинання форс мажорних
обставин.
9.5. Наявність та строк дії форс-мажорних обставин підтверджуєтеся. Торговопромисловою палатою України або іншими документами.

10. ВИРІШ ЕННЯ СПОРІВ
і 0.1. Усі спори та розбіжності, які виникли впродовж терміну дії Договору, вирішуються
Сторонами шляхом переговорів.
10.2. Спірні питання, з яких Сторони не дійшли .згоди шляхом переговорів, розв'язу ютьея
у відповідності до чинного законодавства України в господарському суді.
И .ТЕРМ ІН ДІЇ ДОГОВОРУ
і і.і.Строком дії Договору є час, протягом якого сторони можуть здійснити свої права і
виконати свої зобов’язання відповідно до Договору.
11.2. Договір набуває чинності з моменту його підписання та діє до «31» грудня 2019
року, а в час піні виконання зобов'язань сторонами до повної о його виконання.
12.ІНШІ УМОВИ
12.1. Дія Договору припиняється:
- пожнім виконанням Сторонами своїх зобов»язань за ним Дого вором:
. ,
- за згодою сторін;
' - г інших підстав, передбачених чинним законодавством України
12.2. Цей Договір може бути змінено та доповнено за згодою Сторін, а також в інших
випадках, передбачених чинним законодавством України.
12.3. Зміни, доповнення до Договору, а також само розірвання Договору оформ поки ьем в
письмовій формі як додаткові угоди га иідписутоться уповноваженими представниками обох
Сторін. Усі додаткові угоди є невід'ємними частинами Договору.
'12.4, Жодна із сторін не мас права передавати права та обов'язки за ним Договором
третій особі без отримання письмової Згоди Іншої сторони.
І2.5. Даний договір викладений українською мовою в двох примірниках які мають
однакову юридичну силу по одному для кожної із Сторій
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