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Приватне підприємство “ТВД”, в особі директора Трача Володимира Дмитровича, що
діє на підставі Статуту, надалі - “ПРОДАВЕЦЬ”, з однієї сторони, та
Казенне науково-виробниче об’єднання “Форт” МВС України в особі начальника
підприємства Писаренка Віктора Григоровича, діючого на підставі Статуту, надалі “ПОКУПЕЦЬ”, з другої сторони, а при спільному згадуванні “СТОРОНИ”, уклали цей
ДОГОВІР про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1 ПРОДАВЕЦЬ зобов’язується поставити, а ПОКУПЕЦЬ оплатити та прийняти
сантехматеріали (ТОВАР) в асортименті, по цінах, в кількості, і в терміни, узгоджені
Сторонами і вказані в рахунках-фактурах, видаткових накладних.
1.2 Найменування товару ДК 021:2015-44520000-1 “Замки, ключі та петлі (замки, ключі
та петлі)”.
2. ЗАГАЛЬНА СУМА ДОГОВОРУ
2.1 Загальна сума ДОГОВОРУ складає 20 000,00 грн. (двадцять тисяч грн. 00 коп.).
3. ТЕРМІН ТА УМОВИ ПОСТАВКИ
3.1 ПРОДАВЕЦЬ поставляє ПОКУПЦЮ ТОВАР згідно виставлених рахунків.
3.2 Термін поставки - 10 днів з моменту оплати.
3.3 Датою поставки ТОВАРУ за ДОГОВОРОМ вважається дата підписання
СТОРОНАМИ накладної на ТОВАР.
3.4 Право власності ТОВАРУ від ПРОДАВЦЯ до ПОКУПЦЯ переходить після передачі
ТОВАРУ та підписання СТОРОНАМИ накладної на ТОВАР.
3.5 Ризики випадкової загибелі, втрати або пошкодження ТОВАРУ переходять до
ПОКУПЦЯ з моменту передачі ТОВАРУ ПОКУПЦЮ та підписання СТОРОНАМИ накладної
на ТОВАР.
3.6 За згодою СТОРІН допускається дострокова та поетапна поставка ТОВАРУ, але
протягом терміну, зазначеного в п. 3.2 Договору.
3.7 Поставка здійснюється на умовах ЕХ\У склад Продавця (Інкотермс 2000).
3.8 Приймання ТОВАРУ здійснюється ПОКУПЦЕМ у відповідності до вимог інструкції
про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного
споживання за кількістю №П-6 від 15.06.1965 р. та Інструкції про порядок приймання продукції
виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за якістю №П-7 від
25.04.1966 р.
4. ОПЛАТА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
4.1 Оплата за цим ДОГОВОРОМ проводиться шляхом внесення ПОКУПЦЕМ на
розрахунковий рахунок ПРОДАВЦЯ 100% попередньої оплати вартості всієї партії ТОВАРУ,
згідно виставленого рахунку.
4.2 Допускається за домовленістю СТОРІН послідуюча оплата отриманого ТОВАРУ.
4.3 Ціна на ТОВАР вказується у рахунку з урахуванням всіх знижок відповідно до
обсягу замовлення.

4.4 Ціна на ТОВАР згідно виставленого рахунку дійсна протягом терміну, вказаного у
виставленому рахунку.
4.5 ПРОДАВЕЦЬ залишає за собою право змінювати ціну на ТОВАР у разі оплати
рахунку в термін більший за вказаний у п. 4.4 або у разі зміни обсягу замовлення.
5. ГАРАНТІЯ ЯКОСТІ
5.1 Якість ТОВАРУ, що постачається за даним ДОГОВОРОМ, повинна відповідати ТУ
України та ТОСТ. В разі виявлення неякісного ТОВАРУ, він підлягає заміні ПРОДАВЦЕМ у
відповідності до вимог Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного
призначення і товарів народного споживання за якістю №П-7 від 25.04.1966 р.
5.2 ПРОДАВЕЦЬ надає ПОКУПЦЮ відповідний сертифікат якості.
6. ВІДПОВІДАЛЬШСЬ СТОРІН
6.1 За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань СТОРОНИ несуть
відповідальність, передбаченим діючим законодавством України.
6.2 За порушення строків договору винна Сторона сплачує пеню в розмірі подвійної
облікової ставки НБУ за кожен день простроченого зобов’язання.
7. ГОСПОДАРСЬКІ СПОРИ
7.1 Спори, які виникають щодо виконання умов даного ДОГОВОРУ і не можуть бути
вирішені шляхом переговорів, повинні розглядатись Господарським судом в порядку,
встановленому чинним законодавством.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1 СТОРОНИ звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання
зобов’язань, передбачених ДОГОВОРОМ, якщо це є наслідком непереборної сили, що виникла
після укладання ДОГОВОРУ в результаті подій надзвичайного характеру, які жодна із СТОРІН
не могла ні передбачити, ні попередити, зокрема: пожежі, повені, землетрусу, військових дій,
страйків, прийняття законів або нормативно-правових актів, тощо (далі Форс-мажорні
обставини), що перешкоджають виконанню договірних зобов’язань у цілому або частково, якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання ДОГОВОРУ. Настання Форсмажорних обставин викликає відкладання зобов’язань, передбачених ДОГОВОРОМ, на період
дії таких обставин.
8.2 СТОРОНА, для якої стало неможливим виконання зобов’язань за ДОГОВОРОМ,
зобов’язана повідомити іншу СТОРОНУ в письмовій формі впродовж 10-ти календарних днів з
моменту настання Форс-мажорних обставин. Відсутність такого повідомлення позбавляє
відповідну СТОРОНУ права посилатись на них у майбутньому.
8.3 У разі, коли дія зазначених обставин триває більше 30-ти календарних днів, кожна із
СТОРІН має право на розірвання ДОГОВОРУ і не несе відповідальності за таке розірвання за
умови, що вона повідомить про це іншу СТОРОНУ не пізніше, як за 14 календарних днів до
розірвання.
8.4 Достатнім доказом дії форс-мажорних обставин є документ, виданий Торговопромисловою палатою України.
9. ІНШІ УМОВИ
9.1 Підписуючи даний ДОГОВІР, СТОРОНИ домовились, що надають згоду на збір,
обробку, використання персональних даних згідно вимог Закону України “Про захист
персональних даних”.
9.2 Договір вступає в силу з моменту його підписання і діє до 31 грудня 2019 року.
9.3 Зміни умов чи доповнень до даного ДОГОВОРУ вступають в силу після письмового
підтвердження другою СТОРОНОЮ і є його невід’ємною частиною.

9.4 В разі неможливості виконання зобов’язань щодо поставки ТОВАРУ за даним
ДОГОВОРОМ, ПРОДАВЕЦЬ повинен повідомити про обставини, що заважають належному
виконанню обов’язків іншій СТОРОНІ протягом 3 днів з моменту настання таких обставин.
9.5 Про зміни реквізитів, ПРОДАВЕЦЬ не пізніше 5 діб письмово повідомляє про ці
зміни іншу СТОРОНУ.
9.6 Цей ДОГОВІР складений у 2-х примірниках, кожен із яких має однакову юридичну
силу.
9.7 ПРОДАВЕЦЬ є платником податку на прибуток та ПДВ на загальних умовах.
9.8 ПОКУПЕЦЬ є платником податку на прибуток та ПДВ на загальних умовах.
10. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН
ПОКУПЕЦЬ:

ПРОДАВЕЦЬ:

КНВО “Форт” МВС України
21027, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 27
ІПН №011992502284
Витяг з реєстру пл. ПДВ №1502284500829
П/р №26004924431441
у Відділенні №220/01 АБ “УКРГАЗБАНК”
МФО 320478
Код ЄДРПОУ 01199251
Тел. /факс: (0432) 46-80-16, 46-73-26
E-mail: siafort@ukr.net
Електронна адреса для обміну податковими
накладними: zvfort@gmail.com

Писаренко

ПП “ТВД”
21023, м. Вінниця, вул. А. Бучми, 126
Свідоцтво пл. ПДВ №01835707
Інд. под. №133249702280
розрахунковий рахунок: 26002035544602 в
AT “УкрСиббанк”, м. Харків
МФО 351005
Код ЄДРПОУ 13324974
Тел.: (0432)55-66-55, 50-74-44
Факс: (0432)68-89-30
Email: slon@tvd.vn.ua

