ДОГОВІР №98 ЗНЗТЛ
м. Львів

«12» липня 2019 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Західнафтозбут", в подальшому
«Постачальник» в особі Литвака Вячеслава Івановича, що діє на підставі Довіреності, з
одного боку, та Комунальне некомерційне підприємство "Тиврівський районний
центр первинної медико-санітарної допомоги" в особі головного лікаря Приймака
Валерія Миколайовича, що діє на підставі Статуту, надалі «Покупець», з другого боку, з
урахуванням
пропозиції
Постачальника
як
учасника-переможця
закупівлі
за
ідентифікатором в електронній системі Рго2оіто ІІА-2019-06-14-000436-Ь
уклали цей
договір про наступне :
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1.3а даним Договором Постачальник зобов'язується в порядку і терміни, встановлені цим
Договором, передати у власність Покупцеві Товар, в певній кількості, відповідної якості, а
Покупець зобов'язується прийняти Товар і сплатити його на умовах, визначених в цьому
Договорі.
1,2.Кількість і асортимент Товару, що поставляється, а саме:
Ціна за
Загальна
№
Одиниця Кількість
вартість
одиницю
Найменування товару
п/п
виміру
товару
товару (без
(без ПДВ),
ПДВ), грн.
грн.
2
1
4
3
5
6
1 Зріджений газ ( СПБТ)
л.
1000
10.75
10750.00
Разом (без ПДВ)
10750,00
ПДВ
%
2150,00
Всього (із ПДВ)
12900,00
1.3 Найменування предмета закупівлі та код відповідно до класифікатора ДК 021-2015:
09120000-6 Газове паливо
2. ЦІНА, СУМА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
2.1. Сума договору: 12900 грн. 00 коп. (дванадцять тисяч дев'ятсот гривень, нуль
копійок), із ПДВ. Ціни на Товар, що поставляється за даним Договором, є договірними і
зазначаються в накладній на партію Товару.
2.2. Покупець проводить оплату Товару по факту його поставки згідно видаткової
накладної протягом ЗО (тридцяти) календарних шляхом перерахування грошових коштів
на поточний рахунок Постачальника.
2.3. У платіжному дорученні Покупець вказує дату і номер цього Договору, номер і дату
накладної.
2.4. Всі розрахунки за даним договором здійснюються в національній грошовій валюті
України.

3. УМОВИ ПОСТАЧАННЯ
Поставка партії Товару здійснюється не пізніше десяти календарних днів з дати
підписання цього договору.
3 .2 . Місце доставки - 23300, Вінницька область, смт. Тиврів, вул.Шевченка,2 а.
3 .3 . Постачальник зобов'язаний надати належним чином оформлені документи на Товар,
що пйсіщ щяється , відповідно до вимог чинного законодавства України, в тому числі
^^підтверджують якість Товару.
що поставляється за даним Договором, повинна відповідати вимогам
ш х умов, інших нормативних актів, що встановлюють вимоги до їх
^ж уватися документами, необхідними для такогф підтвердження
3. 1.

>кр\Ш2

відповідно до чинного законодавства України.
4.ПОРЯДОК ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧ1 ТОВАРУ
4.1. Ризик випадкової загибелі та/або знищення Товару переходить від Постачальника до
Покупця з моменту передачі Товару останньому, що підтверджується накладною (товарнотранспортною накладною), підписаною уповноваженими представниками Сторін. Дата
отримання Товару Покупцем вказується в накладній (товарно-транспортній накладній),
про що Покупець робить відповідну відмітку.
4.2. Зобов'язання по постачанню вважаються виконаними з моменту передачі партії
Товару Покупцеві, що підтверджується накладною (товарно-транспортною накладною),
підписаною уповноваженими представниками Сторін, іншими товаросупровідними
документами, вказаними в цьому Договорі.
4.3. Для отримання Товару, що поставляється за даним Договором, Покупець зобов'язаний
надати Постачальнику довіреність оформлену відповідно до вимог чинного законодавства
України.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань за даним Договором,
Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України. Винна
Сторона в повному обсязі відшкодовує збитки, заподіяні іншій Стороні неналежним
виконанням зобов'язань, а також сплачує штрафні санкції, передбачені розділом п'ять
цього Договору.
5.2. За несвоєчасну оплату Товару, Покупець сплачує Постачальникові неустойку у
вигляді пені у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від своєчасно несплаченої суми за
кожен день прострочення оплати.
5.3. За порушення термінів поставки Товару, Постачальник сплачує Покупцеві неустойку
у вигляді штрафу у розмірі 0,05% від вартості не поставленого в строк Товару.
5.4. У разі поставки Товару неналежної якості чи поставки Товару не в повному обсязі.
Постачальник зобов'язаний за свій рахунок, в терміни узгоджені з Покупцем, усунути
виявлені недоліки або замінити неякісний Товар.
5.5. За односторонню необгрунтовану відмову від замовленого Товару, Покупець
зобов'язаний
сплатити
Постачальникові
всі витрати,
пов'язані
з доставкою
(транспортуванням) Товару, на підставі розрахунків Постачальника. Оплата проводиться
протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту' отримання повідомлення.
5.6. Сплата штрафу і пені не звільняє Сторони від виконання своїх зобов'язань за даним
Договором.
5.7. У випадку порушення Покупцем строків, оплати за поставлений товар, більш ніж на
один день. Постачальник призупиняє постачання товару до моменту надходження коштів
від Покупця, в цьому випадку зобов'язання Постачальника по поставці товару не
вважаються порушеними.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання
зобов'язань за даним Договором, якщо це невиконання з'явилося наслідком обставин дії
непереборної сили, що виникли після укладення цього Договору в результаті подій
надзвичайного характеру, які Сторона не могла ні передбачити, ні запобігти розумними
заходами (форс-мажор). До таких подій надзвичайного характеру відносяться (але не
обмежуючись) війна, громадські заворушення, набуття чинності нормативних актів органів
державної влади і управління, і інших дій державних органів і організацій і їх
співробітників, мораторії і заборони на здійснення б^к^^ьки^тзщ ерацій, епідемії, блокади,
емб "
утруси, повені, пожежі, інші стихійні лиха та інші випадкові події.
якої виявиться неможливим йіконання своїх*- зобов'язань за даним
^лавинами, вказаними в пункті 6.1. г^^по Договору, буде зобов'язана
’с

/

повідомити іншу сторону у письмовій формі про виникнення і про припинення дії
вищезгаданих обставин не пізніше 10 (десяти) календарних днів з моменту їх початку або
припинення. Повідомлення повинне містити інформацію про дату виникнення
(припинення), характер обставин і їх можливі наслідки. У разі невиконання вимог даного
пункту Сторони не мають права посилатися на форс-мажорні обставини, як на підставі для
звільнення від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань
за даним Договором.
6.3. Достатнім підтвердженням виникнення та дії вищезгаданих обставин є документ,
виданий Торгово-промисловою палатою або іншим компетентним органом.
6.4. При виникненні вищезгаданих обставин, термін виконання договірних зобов'язань
відсовується пропорційно часу, протягом якого діятимуть ці обставини або їх наслідки, але
не більше 90 (дев'яносто) календарних днів.
6.5. Якщо вищезгадані обставини та їх наслідки триватимуть більше 90 (дев’яносто)
календарних днів. Сторони мають право вимагати розірвання Договору.
6.6. Настання форс-мажорних обставин і розірвання Договору не звільняє Покупця від
оплати вже поставленого Товару.
7.ТЕРМІН ДІЇ, ЗМІНА І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
7.1. Цей Договір вступає в силу з моменту його підписання уповноваженими
представниками Сторін і діє до 31 грудня 2019 р., але в будь якому випадку до повного
виконання Сторонами зобов'язань за даним Договором.
7. 2 . Додаткові угоди до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну
силу у випадку, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами, скріплені
печаткою та вступають в силу з моменту належного оформлення Сторонами відповідної
додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено в самій додатковій угоді.
7.3. У разі реорганізації, приватизації, ліквідації або порушенні справи про банкрутство в
господарському суді, зміни статусу, адреси, реквізитів сторони зобов'язані негайно
повідомити одна одну в письмовій формі про виникнення перерахованих факторів та
надати нотаріально посвідчені копії установчих документів, які враховують
реорганізаційні процеси та інформацію про правонаступництво, інші необхідні документи,
інформацію про реквізити, а у разі неповідомлення чи несвоєчасного повідомлення несуть
ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.
7.4. Сторони визнають юридичну силу цього Договору, додаткових угод та інших
документів, пов'язаних з Договором, що підписані за допомогою засобів факсимільного
зв'язку та/або з відбитком факсимільного підпису до отримання оригіналу. Кожна Сторона
самостійно відповідає за повноваження особи, що підписала цей Договір та інші
документи за ним. Документ, що містить відбиток печатки Сторони, визнається як
підписаний повноважним на те представником.
7.5. Розірвання Договору не звільняє Покупця від обов'язку сплатити отриманий Товар, а
Постачальника - поставити сплачений Товар.
8.ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
8.1. При виникненні спору під час виконання умов цього Договору, Сторони вирішують їх
переважно шляхом переговорів.
8.2. У разі неможливості вирішити спір шляхом, обумовлений п. 8.1 Договору, такий спір
вирішується в Господарському суді відповідно до чинного законодавства України.
9. ІНШІ УМОВИ
9.1. Після підписання цього Договору всі попередні переговори, листування, попередні
оак або інакше, стосуються предмету дьа-р©—Договору, втрачають свою
викокщ ш умов даного Договору допускається використання електронних засобів
Ії. Документи, підписані уповноваженими представниками Сторін і
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передані за допомогою факсимільного зв'язку, мають юридичну силу до заміни їх на
оригінали. При виконанні умов даного Договору допускається використання на
документах факсиміле уповноважених осіб Сторін.
9 .3 . Покупець має статус: н еком ерц ій на, н еп ри буткова устан ова; неплатник податку
на п рибуток та податку на додану вартість.
9 .4 . Постачальник має статус: платник податку на загальній системі оподаткування.
9 .5. Якщо права і обов'язки Сторін не врегульовані цим Договором, то до правовідносин,
що витікають з цього Договору, застосовуються відповідні положення Господарського і
Цивільного кодексів України.
9 .6 . Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов в двох
примірниках, що мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.
10.Ю РИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ПОСТАЧАЛЬНИК:
ТОВ «Західнафтозбут»
Адреса: 79005, Львівська обл., м. Львів
вул. Коперника, буд. 16/2
р/р №26002528511
в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»
МФО 380805
ЄДРПОУ 40617513
ІПН: 406175113097
Тел.:
Маіі:

ПОКУПЕЦЬ:
КИП
"Тиврівський
районний
центр
первинної меднко-санітарної допомоги"
Юридична адреса: 23300, Вінницька область,
смт.Тиврів, вул.Шевченка, 2а
р/р 35413002377909 в ГУДКСУ у Вінницькій
області
МФО 802015
Код ЄДРПОУ
37294246
Тел. /факс: (04355) 28-3-03, 28-4-03, 28-5-03
е-гпаіі: 1іугоу_гтсріті5с1@икг.пе(:

Головний лікар

