ДОГОВІР ПОСТАВКИ № _______
м. Тульчин

«_____»___________ 2018 р.

Тульчинська центральна районна лікарня в особі головного лікаря Лисиці Віталія
Петровича, який діє на підставі Статуту, названа в подальшому "Покупець", з однієї сторони, і
Фізична особа-підприємець Шиян Павло Вікторович, в особі Шиян Павла Вікторовича, який діє на
підставі державної реєстрації права підприємницької діяльності, яка підтверджується Випискою з
Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, № 2 232 000 0000
012640 від 10.04.2017, названий в подальшому "Постачальник", з іншої сторони, разом – Сторони,
уклали цей Договір про наступне.
1. Предмет Договору
1.1. Постачальник зобов’язується передати у власність Покупця товар, зазначений в
асортименті, кількості та ціні, визначених в специфікації (Додаток 1) до цього Договору (надалі
іменується - «Товар»), а Покупець зобов’язується прийняти й оплатити товар на умовах, викладених
у цьому Договорі.
1.2. Найменування товару: ДК 021-2015: 33690000-3 – Лікарські засоби різні (хімреактиви).
Кількість товарів : 5 найменувань.
1.3. Обсяг закупівлі товарів обмежується бюджетним призначенням.
1.4. Закупівля товару здійснюється відповідно до Порядку здійснення допорогових закупівель
згідно оголошення UA-2018-09-11-000125-a.
2. Якість товару
2.1. Постачальник гарантує якість товару.
2.2.Товар повинен відвантажуватись Покупцю з залишковим строком придатності не менше
80% від загального терміну зберігання.
2.3. Разом з товаром Постачальник передає документи, які посвідчують якість товару.
3. Ціна і загальна сума Договору
3.1. Ціни на товар встановлюються в національній валюті України.
3.2. Сума цього Договору становить 7290 грн. 00 коп. (Сім тисяч двісті дев’яносто грн. 00 коп.)
без ПДВ.
4. Порядок розрахунків
4.1. Виконання договірних зобов’язань буде здійснюватись в залежності від обсягів реального
фінансування при наявності відповідного бюджетного призначення у кошторисі Покупця на 2018
рік.
4.2. Розрахунки за поставлений товар здійснюються після отримання товару, відповідно до
умов взятого зобов’язання.
4.3. Розрахунки проводяться шляхом оплати Покупцем вартості товару по безготівковому
розрахунку протягом 10 (календарні днів) з моменту одержання товару за цінами згідно видаткових
накладних при наявності коштів на рахунку Покупця.
4.4. Усі розрахунки за договором проводяться у безготівковій формі.
4.5. До рахунка додаються: накладна на одержання товару та документи, які посвідчують
якість товару.
5. Порядок та терміни поставки
5.1 Постачання товару здійснюється за адресою Замовника згідно заявки.
5.2. Датою поставки товару є дата, коли товар був переданий у власність Покупця.
6. Передача і приймання товару
6.1. Постачальник відповідає за відсутність можливості заміни не якісного товару та
відшкодовує його вартість у повному обсязі, відшкодовує всі витрати, що виникли внаслідок не
відповідної упаковки чи неналежного маркування товару, повинен замінити товар неналежної
якості, доукомплектувати товар неналежної комплектності, якщо якість цього товару не буде
відповідати умовам договору.

6.2. Допоставка або заміна не якісного товару не звільняє Постачальника від сплати неустойки,
передбаченої п.9.1. цього Договору.
7. Пакування та маркування
7.1. Товар повинен передаватися Покупцю в упаковці, яка відповідає характеру товару,
забезпечує цілісність товару та збереження його якості під час перевезення та зберігання.
7.2. Товар, що надійшов до Покупця розпакованим або у неналежній упаковці, Постачальник
має замінити за власні кошти.
8. Права та обов’язки сторін
8.1. Покупець зобов’язаний:
8.1.1. Прийняти поставлений товар.
8.1.2. Своєчасно та в повному обсязі оплатити товар.
8.1.3. Отримувати накладну та рахунок при наявності бюджетного фінансування.
8.2. Покупець має право:
8.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов’язань Постачальником,
повідомивши про це його у строк 30 календарних днів до дати його розірвання.
8.2.2. Контролювати поставку товарів у строки, встановлені цим Договором.
8.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі товарів та суму цього Договору залежно від реального
фінансування видатків та реальної потреби Покупця. У такому разі Сторони вносять відповідні
зміни до цього Договору.
8.2.4. Повернути рахунок Постачальнику без здійснення оплати в разі неналежного
оформлення документів (відсутність печатки, підписів тощо).
8.3. Постачальник зобов’язаний:
8.3.1. Забезпечити поставку товару у строки, встановлені цим Договором.
8.3.2. Забезпечити поставку товару, якість якого відповідає умовам згідно пункту 2 цього
Договору.
8.3.3. Передати товар Покупцю після укладання даного Договору та одержання від нього
відповідної довіреності. Передача товару Покупцю супроводжується підписанням накладної.
8.4. Постачальник має право:
8.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлений товар.
8.4.2. На дострокову поставку товару за письмовим погодженням Покупця.
8.4.3. У разі невиконання зобов’язань Покупцем Постачальник має право достроково розірвати
цей Договір, повідомивши про це Покупця у строк 30 робочих днів від такого розірвання.
9. Відповідальність Сторін
9.1. У випадку несвоєчасної поставки товару або поставки не в повному обсязі, згідно вимог
договору, Постачальник сплачує неустойку у вигляді пені у розмірі 0,1 % від суми невчасно
поставленого товару за кожен день затримки.
9.2. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторону, яка їх сплатила, від виконання зобов’язань
за цим Договором.
9.3. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність,
передбачену чинним законодавством України.
10. Форс мажорні обставини
10.1. Сторони за Договором домовились, що у випадку виникнення форс-мажорних обставин,
які виникають поза волею сторін, в тому числі, але не виключно: військових дій, блокади,
землетрусів, повені та інших природних аномалій, дії або бездіяльність органів державної влади,
місцевого самоврядування, у випадках заборони повноважними органами, в т.ч. тимчасової, обігу
товару на території України, в інших випадках, Сторони звільняються від відповідальності за повне
чи часткове невиконання своїх зобов’язань по даному Договору.
10.2. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором внаслідок дії обставин
непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 60 днів з моменту їх виникнення повідомити
про це іншу Сторону у письмовій формі.
10.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи.
10.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 90 днів,
кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої
оплати Постачальник повертає Платнику кошти протягом трьох днів з дня розірвання цього
Договору.
11. Вирішення спорів
11.1. Спори, які виникають з цього Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів.
При неможливості досягнути згоди, спір вирішується в судовому порядку.

12. Строк дії Договору
12.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання та діє до «31» грудня 2018р., а
частині виконання зобов’язань – до повного їх виконання.
12.2. Усі Додатки до Договору набувають чинності з моменту їх підписання уповноваженими
представниками Сторін та скріплення печатками.
13. Прикінцеві положення
13.1. Цей Договір може бути змінено та доповнено за згодою Сторін, а також в інших
випадках, передбачених чинним законодавством України.
13.2. Зміни, доповнення до Договору, а так само розірвання Договору оформлюються в
письмовій формі як додаткові угоди та підписуються уповноваженими представниками обох Сторін.
13.3. Договір може бути розірваний односторонньо Покупцем, у разі безпідставного
збільшення ціни Постачальником, про що невідкладно письмово повідомляє Постачальника.
13.4. Жодна із Сторін не має права передавати права та обов’язки за цим Договором третій
особі без отримання письмової згоди іншої Сторони.
13.5. Цей Договір викладений українською мовою в двох примірниках, які мають однакову
юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.
13.6. Сторони підписанням цього Договору підтверджують, що вони повідомлені про свої
права відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».
14. Юридичні адреси та реквізити Сторін:
Покупець:

Постачальник:

Тульчинська центральна районна лікарня
23600, Вінницька область, м. Тульчин
вул. Миколи Леонтовича, 114,
р/рахунок 35413012048295
в ГУДКСУ Вінницької області, МФО 802015,
ЄДРПОУ 01982672
тел./факс (04335) 2-28-56

Головний лікар

ФОП Шиян Павло Вікторович
51400, Дніпропетровська обл.,
м. Павлоград, вул. Озерна, б.130
Розрахунковий рахунок:
№ 26003567162
в АТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Київ
МФО 380805
Код ЄДРПОУ 2577705653
Тел.: +38 (095) 050-53-51
E-mail: zakupprozorro@gmail.com
Фізична особа-підприємець

_______________________ / В.П. Лисиця/

__________________ Шиян П.В.

