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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖ ЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІОСКОП", в подальшому
“Постачальник”, в особі директора Маскайкіної Людмили Миколаївни, що діє на підставі Статуту,
з однієї сторони та
Комунальне підприємство «Надвірнянський некомерційиий центр первинної медичної
допомоги» в подальшому “Покупець“, в особі головного лікаря___________________________ ,
що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, разом сторони уклали даний договір про нижче
наведене.
І.Предмет договору
1.1 “Постачальник” зобов’язується передати у власність “Покупцю”, а “Покупець“ прийняти та
оплатити товар м
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згідно видаткових накладних.
1.2 Ціна товару визначається у специфікації, яка є невід’ємною частиною Договору.
1.3 Кількість та асортимент товару визначається у видаткових накладних, які є невід’ємною
частиною Договору.
1.4 Ціна включає в себе вартість упаковки, маркування.
1.5 Загальна сума договору: 1 935,00 грн. (Одна тисяча дев'ятсот тридцять п'ять гривень 00
копійок) без ПДВ.
2.Порядок постачання
2.1 Постачання товару за цим договором здійснюється на умовах доставки “Постачальником”
товару на склад “Покупця” за рахунок «Постачальника».
2.2 Відвантаження товару проводиться за умови пред’явлення представником “Покупця” належно
оформленої довіреності. У випадку постачання товару перевізником Покупець має в строк не
більше 3 робочих днів повернути Постачальнику його екземпляр видаткової накладної та
довіреність.
2.3 Датою поставки є дата підписання видаткової накладної уповноваженим представником
“Покупця” або дата передачі товару Покупцеві перевізником (у випадку постачання на склад
Покупця).
2.4 Право власності та ризик випадкової втрати товару переходить від “Постачальника ” до
’’Покупця” з моменту отримання товару.
З.Порядок оплати
3.1 Оплата за отриманий товар здійснюються безготівковим розрахунком у національній валюті гривнях протягом 30 календарних днів з моменту передачі товару Покупцю згідно видаткових
накладних.
4.Відповідальність сторін
4.1 У випадку несвоєчасної оплати товару “Покупець” сплачує за кожен день протермінування
пеню “Постачальнику” в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від неоплаченої в строк суми.
4.2. В разі несвоєчасної поставки товару Постачальник сплачує штраф у розмірі подвійної
облікової ставки НБУ за кожен день протермінування поставки.
4.3. В іншому майнова та інша відповідальність сторін регулюється у відповідності з діючим
законодавством України.
4.4. За невиконання чи неналежне виконання зобов'язань сторони несуть відповідальність згідно
Законодавства України.
5.Якість продукції
5.1 “Постачальник” гарантує , що товар , який поставляється згідно цьго договору, зареєстрований
в Україні згідно чинного законодавства на строк більше 6 місяців.
5.2 “Постачальник ” забезпечує “Покупця” копіями сертифікатів якості на кожен вид товару , що
поставляє згідно цього договору , та гарантує відповідність оригіналу , завіривши копію печаткою
(штампом).
5.3 Приймання товару за кількістю та якістю здійснюється згідно Інструкцій П-6, П-7,
затверждених постановою Держарбітража при Раді Міністрів СРСР від 15 червня 1965 р. та 25
квітня 1966 р.
5.4 «Покупець» не має права на повернення отриманої продукції, що відповідає вимогам
супроводжувальних документів, якщо інше не передбачено письмовою домовленістю сторін.

6.Вирішення спорів
6.1 Претензія до розрахунків за поставлений товар виставляються “Платником” в письмовому
вигляді, із вказанням суми претензії та її розрахунком
6.2 Сторона , що отримала претензію , повинна дати на неї письмову відповідь іншій стороні
протягом 30-ти календарних днів з моменту отримання .У випадку відсутності будь-якої відповіді,
претензія вважається прийнятою.
6.3 Всі спори та розбіжності, що виникли внаслідок , або у зв’язку з цим договором , вирішуються
шляхом переговорів між сторонами. У випадку недосягнення згоди, спірні питання розглядаються
Господарським Судом.
7.Форс-мажор.
7.1 Сторони погодилися, що в разі виникнення обставин Непереборної сили, а саме: війни,
військових дій, блокади, ембарго, валютних обмежень, змін у законодавстві Сторони, яка повинна
виконати господарське зобов'язання, які унеможливлюють виконання Стороною своїх зобов'язань
за цим Договором, пожеж, повеней, іншого стихійного лиха чи природних явищ, та безпосередньої
дії таких обставин на Сторону, яка повинна виконати господарське зобов'язання, Сторона
звільняється від виконання своїх зобов'язань на час дії зазначених обставин. У разі коли дія
зазначених обставин триває більш як 60 днів, кожна із Сторін має право на розірвання цього
Договору і не несе відповідальності за таке розірвання за умови, що вона повідомить про це іншу
Сторону не пізніше ніж за.20 днів до розірвання. Достатнім доказом дії таких обставин та строку
дії є документ, виданий Торгово-промисловою палатою тієї країни, де сталися вказані обставини.
8.1нші умови
8.1 Зміни та доповнення до даного договору мають юридичну силу тільки при умові вчинення у
письмовій формі та підписаня обома сторонами.
8.2 Жодна із сторін не має права передавати свої права або обов’язки по даному договору третім
особам без письмової згоди другої сторони.
8.3 Даний договір може бути розірваний раніше терміну, вказаного в договорі, з ініціативи кожної
із сторін, або за взаємною згодою сторін - виключно
при умові відсутності взаємних
заборгованостей, підтверджених письмово обома сторонами.
8.4 У випадку одностороннього розірвання цього договору сторона ініціатор повинна повідомити
про це іншу сторону не пізніше , як за 30(тридцять)календарних днів до припинення виконання
нею своїх зобов’язань по даному договору.
8.5 Даний договір вступає в силу з моменту підписання обома сторонами і діє до 5 /
2019 р.
8.6 Постачальник та Покупець згодні на обробку та зберігання їх персональних даних для
здійснення повноважень один одного.
9.Юридичні адреси та реквізити сторін.
“Постачальник
„Покупець”:
Комунальне підприємство
ТОВ "БІОСКОП"
«Надвірнянський некомерційний центр
первинної медичної допомоги»
ЄДРПОУ 42961879
02091, м.Київ, ВУЛИЦЯ ТРОСТЯНЕЦЬКА,
будинок 47, квартира 111
Р/р 26002878947400
Банк АТ "УКРСИББАНК" м. Київ,
МФО 351005,

ЄДРПОУ 42376774
78405, Івано-Франківська обл., м. Надвірна, вул.
Грушевського, 12а
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Тел. 0991408994
E-mail: BIOSKOP@ukr.net
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Всього: Одна тисяча дев'ятсот тридцять п'ять гривень 00 копійок без ПДВ.
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