ДОГОВ1Р № 2БРТ-1863
1дентифжатор закушвлп UA-2019-05-17-001713-Ь
м. Вшниця

«с / / » травня 2019р.

ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ В1ДПОВ1ДАЛБН1СТЮ «МАНГО-ГРУП», !менований
дал! «Продавець», в oco6i комерцшного директора Покатило Серия Васильовича, дш чий на
пщстав! Дов!реносЛ № 926 вщ 19.12.2017року, з одного боку та
1ВАН1ВСБКА СПЕЦ1АЛБНА ЗАГАЛБНООСВ1ТНЯ ШКОЛА - IHTEPHAT, !менований дал1
«Покупець», в oco6i директора школи Рибочки Любов Михайл1вни, д1ючий на ochobI Статуту, з
шшого боку, уклали цей догов1р про наведене нижче:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.Продавець» зобов язуеться передати у власшсть Покупця товар ДК 021:2015: 09134200-9 Д изельне
пальне дал! товар у повну власшсть “Покупця”, а “Покупець” зобов'язаний прийняти товар та
забезпечити оплату ( в залежносЛ вщ обсягу поставки товару).
1.2 Дата оприлюднення та номер оголошення про проведения закушвл1 UA-2019-05-17-001713-Ь вщ
17.05.2019 року.
2.ПОРЯДОК I ФОРМА РОЗРАХУНК1В
2.1
2.1.1

Загальна варЛсть договору 3091,20 грн (Три тисяч1 дев’яносто одна грн 20 коп).
Розрахунок продукцп здшснюеться т1льки т е л я и фактичного отримання “Покупцем” на
пщстав! належним чином оформлених акт1в прийому, розрахунюв на вщвантажену
продукщю, витратних накладних “Продавца” протягом 30 банювських дшв.
2.1.2 У випадку не своечасного або неповного фшансування призначених Кабшетом М1н1стр1в
Украши кошЛв, розрахунок за поставлену продукщю здшснюеться протягом 3 банювських
дн1в з дати отримання “Покупцем” бюджетного призначення на свш реестрацшний рахунок.
2.1.3 Ц1на товару, що продаеться за цим договором, у зв’язку 3i змшою кон’ектури щн на ринку
може бути змшена.
2.1.4 Якщо продавець не вжив необхщних заход1в щодо погодження цши в строк, що становить три
банювських дня, з моменту змши ц1ни, покупець оплачуе товар за цшою, яка на момент
укладення договору кушвльпродажу застосовувалася щодо аналопчного товару.
2.1.5 Загальна варпсть закуп1вл1 за договором може бути зменшена чи збшьшена залежно вщ
реального ф1нансування видатив у 2019 рощ.
2.1.6 Догов1р набирае чинносп з моменту його п1дписанням та д1е до 31 грудня 2019 року.
2.1.7 Догов1р укладено у двох прим1рниках, як1 мають однакову юридичну силу, з яких
перший
прим!рник знаходиться у “Покупця”, другий - у “Продавця”.
3. В1ДПОВ1ДАЛБН1СТБ CTOPIH
3.1 Застосування штрафних санкцш не нижче облжово!' ставки нацюнального Банку Украши у раз1
невиконання суб’ектами господарювання догов1рних зобов’язань протягом зазначеного терм1ну з дня
отримання бюджетних коиптв.
3.2 3 ycix питань, не передбачених цим договором, сторони керуються чинним законодавством
УкраТни.
3.3 “Продавець” повинен одночасно з товаром передати “ПокупцевГ’ його приналежносп та
документи (сертифшат якоеп тощо), що стосуються товару та пщлягають переданню разом i3
товаром вщповщно до договору або акЛв цив1льного законодавства. Якщо приналежносЛ товару
або документи, що стосуються товару, не передан! “Продавцем” у встановлений строк
“Покупець” мае право вщмовитись вщ договору кушвльпродажу та повернути товар
“Продавцев1”.
3.4 Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження товару переходить до “Покупця” з
моменту передання йому товару.
3.5 Якщо “Продавець” передав “ПокупцевГ’ меншу кшьюсть товару, шж це встановлено договором
кушвльпродажу, “Покупець” мае право вимагати передання кшькосЛ товару, якого не вистачае,

' або вщмовитися вщ переданого товару та його оплати, а якщо вш оплачений, вимагати
повернення за нього грошово! суми.
3.6 Якщо “Продавець” передав товар в асортиментц що не вщповщае умовам договору кушвлп
продажу, “Покупець” мае право вщмовитись вщ його придбання та оплати, якщо вш вже
оплачений - вимагати повернення за нього грошово! суми.
3.7 “Продавець” зобов'язаний передати “Покупцевй’ товар, на який встановлено строк придатност!
, з таким розрахунком, щоб вш був використаний за призначенням до спливу цього строку.
3.8 У pa3i icTOTHoro порушення вимог щодо якосП товару (виявлення недолш в, яш не можна
усунути, недолш в, усунення яких пов’язано з непропорцшними витратами або затратами часу,
недолш в, яю виявлялися неодноразово чи з’явилися знову т е л я Тх усунення) “Покупець” мае
право вимагати замши товару.
3.9 Строк для виявлення недолш в товару, що перевозиться, обчислюеться вщ дня одержания товару
в M icni призначення i становить десять робочих дшв.
ЗЛО “Покупець” мае право пред'явити вимогу у зв’язку з недолжами товару на який встановлено
строк придатносп, якщо вони виявлеш протягом строку придатност! товару.
3.11 Якщо “Покупець” вщмовився вщ прийняття товару, переданого “Продавцем”, Вш
зобов'язаний забезпечити схороншсть цього товару, негайно повщомивши про це “ Продавця” .
3.12 Якщо “Продавець” прострочив виконання обов’язку щодо передач! товару, цша визначаеться
i3 сшввщношення цих показнишв на момент укладення договору i на день передач! товару,
встановлений у договор! а якщо такий день не встановлений у договор!, на день визначений
вщповщно до стагп 530 Цившьного кодексу Украши.
4 . 1НШ1 УМОВИ
4.1 Bci змши до даного Договору будуть вважатися дшеними, якщо вони оформлен! письмово i
погоджен! обома сторонами.
4.2 Сторони зобов’язаш повщомляти один одного про зм!ни свое!' юридично!' адреси, розрахункових
рахунк1в. номер!в телефон!в, факсу в 3-х денний термш.
5. ФОРС МАЖОР
5.1 Форс-мажор: сторони звшьняються в!д в!дповщальност! за часткове або повне невиконання
зобов’язань за дшеним Договором, якщо воно явилось слщством нездоланно!' сило(форс-мажор),
як1 повинн! пщтверджуватись дов!дками в!дпов!дних opraH ie.
3. ЮРИДИЧН1 АДРЕСИ CTOPIH
ПРОДАВЕЦЬ

ПОКУПЕЦЬ

ТОВ «МАНГО-ГРУП»

IBAHIBCbKA СПЕЩАЛЬНА
ЗАГАЛЬНООСВИНЯ ШКОЛА-1НТЕРНАТ

Ю ридична адреса: 01010, м. Кшв, Печерський
район, Хрестовий провулок, буд. 2, оф1с 405
Пош това адреса: 01010, м. КиУв, Печерський
район, Хрестовий провулок, буд. 2, офю 405
р/р: 2600031290 в АТ «ПУМ Б»,
М ФО 334851
СДРПОУ 39039648
1ПН 390396426573

Ю ридична адреса: 22432 В ш ницька обл.,
Калишвський район с. 1вашв, вул. Соборна, 1
Пош това адреса: 22432 Вш ницька обл.,
Калишвський район с. 1вашв, вул. Соборна, 1
р/р: 35418058229716 в ГУДКСУ у Вш ницькш обл.
МФО: 802015
СДРПОУ: 21725322
Не платник ПДВ
Тел.
-•! ь
____

:атило С.В.

Рибочка Л.М.

Додаток №1
до Договору № 2БРТ-1863
вщ « ДУ » травня 2019р

СПЕЦИФ1КАЦ1Я ТОВАРУ
№
п/п
1

Найменування товару

Одиниця Кшыасть
вим1ру

Дизельне пальне

л

115

Цша за
Загальна варДсть з
одиницю 3
ПДВ, грн.
ПДВ, грн.
26,88
3091,20
Всього:
3091,20

Загальна варДсть 3091,20 грн (Три тисяч1 дев’яносто одна грн 20 коп)
в тому числи ПДВ 515,20 грн.

ПРОДАВЕЦЬ
ТОВ «МАНГО-ГРУП»

Ю ридична адреса: 01010, м. КиУв, Печерський
район, Хрестовий провулок, буд. 2, офю 405
Пош това адреса: 01010, м. КиУв, Печерський
район, Хрестовий провулок, буд. 2, оф1с 405.
р/р: 2600031290 в АТ «ПУМ Б»,
М ФО 334851
ОДРПОУ 39039648
1ПН 390396426573
Тел ./факс (044) 528-01 -11

ПОКУПЕЦЬ
IBAHIBCbKA СПЕЩАЛЬНА
ЗАГАЛБНООСВ1ТНЯ ШКОЛА-1НТЕРНАТ
Ю ридична адреса: 22432 Вш ницька обл.,
Калишвський район с. 1ван1в, вул. Соборна, 1
Пош това адреса: 22432 В ш ницька обл.,
Калишвський район с. !вашв, вул. Соборна, 1
р/р: 35418058229716 в ГУДКСУ у Вш ницькш обл.
МФО: 802015
СДРПОУ: 21725322
Не платник ПДВ
Тел.

