ДОГОВІР ПОСТАВКИ №
м. Луцьк

«/ / »

t? * t.

2019 року

ЛПЗ «Волинський обласний госпіталь ветеранів війни» в особі голови комісії з
реорганізації - т.в.о. головного лікаря Масікової Тетяни Олександрівни, що діє на підставі
Статуту від 08.05.2015р. № 111-р та Наказу УОЗ Волинської облдержадміністрації №544од від 21.12.2018 року (із змінами від 04.01.2019 року №4-од) (далі - Замовник), з однієї
сторони,
ТОВ «ВЕСТПРОДУКТ» в особі директора Лорві Вадим Сергійович, що діє на
підставі
г? t?*/
(далі - Постачальник), з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цей договір про таке (далі
- Договір):
І. Предмет договору
1.1. Постачальник зобов'язується у 2019 році поставити Замовникові товари, зазначені в
Специфікації (Додаток №1 до даного Договору), а Замовник - прийняти і оплатити дані
товари.
1.2. Найменування асортименту товару: ЄЗС ДК 021:2015 код - 03140000-4 - Продукція
тваринництва та супутня продукція (яйця курячі столові 1 категорії).
Кількість товарів згідно Специфікації.
1.3. Обсяги закупівлі товарів можуть бути зменшені залежно від реального фінансування
видатків.
II. Якість товарів, робіт чи послуг
2.1. Постачальник повинен поставити Замовнику товари передбачені цим Договором,
якість яких відповідає умовам, передбаченими Державними стандартами України,
санітарним нормам та іншим нормативним актам.
III. Ціна договору
3.1. Ціна цього Договору становить: 12 888,00 грн. (дванадцять тисяч вісімсот
вісімдесят вісім грн. 00 коп.), в т.ч. ПДВ - 2 148,00 грн. (дві тисячі сто сорок вісім грн.
00 коп.).
3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.
3.3. Ціна Товару, що поставляється протягом терміну дії Договору, не може перевищувати
середню ціну, яка склалася на день поставки (далі - середньоринкова ціна), і підлягає
зниженню постачальником до рівня середньоринкової ціни, без зміни умов договору щодо
ціни.
3.4. Збільшення ціни за одиницю товару не більш як на 10 відсотків допускається у разі
коливання ціни такого товару на ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до
збільшення суми, визначеної в договорі.
IV. Порядок здійснення оплати
4.1. Розрахунки проводяться шляхом безготівкової оплати Замовником на розрахунковий
рахунок постачальника (Постачальника) протягом 30 днів після поставки товарів.
4.2. До накладної додаються всі необхідні фінансові документи та документи на
підтвердження відповідності товару:
- рахунок-фактуру або рахунок;
- товарно-транспортні накладні;
- декларація виробника.
V. Поставка товарів
5.1. Строк поставки товарів: протягом 2 (двох) робочих днів з дня отримання заявки.
5.2. Місце поставки: вул. Стефаника, ЗА, м. Луцьк, Волинська обл., 43001.
5.3. Строк поставки може бути продовженим у випадках передбачених законодавством.
5.4.Оригінал примірника пакету документів на поставку товару повертається
Постачальнику за його рахунок.

VI. Права та обов'язки сторін
6.1. Замовник зобов'язаний:
6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлені товари;
6.1.2. Приймати поставлені товари згідно накладної.
6.2. Замовник має право:
6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Постачальником,
повідомивши про це його у строк 10 днів;
6.2.2. Контролювати поставку та якість товарів у строки, встановлені цим Договором;
6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі товарів та загальну вартість цього Договору залежно
від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до
цього Договору;
6.2.4. Повернути рахунок Постачальнику без здійснення оплати в разі неналежного
оформлення документів, зазначених у пункті 4.2 розділу IV цього Договору (відсутність
печатки, підписів тощо);
6.3. Постачальник зобов'язаний:
6.3.1. Забезпечити поставку товарів в строки встановлені цим Договором;
6.3.2. Забезпечити поставку товарів, якість яких відповідає умовам, встановленим
розділом II цього Договору;
6.4. Постачальник має право:
6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлені товари.
6.4.2. У разі невиконання зобов'язань Замовником Постачальник має право достроково
розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк 10 днів.
VII. Відповідальність сторін
7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором
Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.
7.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при закупівлі товарів за
бюджетні кошти Постачальник сплачує Замовнику штрафні санкції, штраф у розмірі 5%
від суми невиконаного зобов’язання по Договору, крім того за несвоєчасну поставку
товарів, Постачальник сплачує Замовнику пеню в розмірі подвійної ставки НБУ за кожен
день прострочення, а також відшкодовує втрати згідно індексу інфляції за час
прострочення. Сплата штрафних санкцій не звільняє сторони від виконання основного
зобов’язання.
7.3. Види порушень та санкції за них, установлені Договором: не поставка, порушення
термінів поставки, поставка товарів неналежної якості та невідповідного товару.
Штраф, пеня, відшкодування індексу інфляції згідно діючого законодавства.
VIII. Обставини непереборної сили
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання
зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не
існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія,
катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).
8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії
обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 10 днів з моменту їх
виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.
8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні
документи, які видаються уповноваженим органом і підтверджують факт існування
непереборної сили.
8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 60 днів,
кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі
попередньої оплати Постачальник повертає Замовнику кошти протягом трьох днів з
дня розірвання цього Договору.

IX. Вирішення спорів
9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати
їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.
9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому
порядку господарському суді Волинської області.
X. Строк дії договору
10.1. Цей Договір набирає чинності з «/ / »
сРЛ .
2019 року і діє до
« У / »_____6> J
2019 року.
10.2. Строк дії даного Договору може бути продовженим за взаємною згодою сторін у
випадках передбачених законодавством.
XI Інші умови
11.1 Цей Договір укладається і підписується у 2-х примірниках, що мають однакову
юридичну силу.
11.2 Умови даного договору можуть бути змінені за взаємною згодою сторін і лише у
випадках передбачених законодавством.
11.3. Всі зміни і доповнення до даного Договору оформлюються у письмовому вигляді і
підписуються сторонами.
XII Додатки до договору
Невід'ємною частиною цього Договору є: Специфікація.
XI. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін
Постачальник:
ТОВ «ВЕСТПРОДУКТ»
43005, Волинська обл., м. Луцьк
вул. Винниченка, 51 ЄДРПОУ 38131202
р/р 26002250004898 у ПАТ «Креді
А гріколь банк»МФО 300614
Тел.: 0677500746
Директор

Лорві В.С.

Замовник:
ЛПЗ «Волинський обласний госпіталь
ветеранів війни»
43001, м. Луцьк, вул. Стефаника,3,А.
р/р 35419046233712 в ГУДКСУ
у Волинській області
ЄДРПОУ 03398888 МФО 803014
Тел/факс(0332) 72 14 43
Голова комісії з реорганізації т.в.о. грдрвного лікаря
Масікова Т.О.

га.гпт?р

Кондиленко І.О.
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СПЕЦИФІКАЦІЯ

№
п/
п

Код
ДК 021:2015

1

03140000-4

Найменування товару
яйце куряче столове
1 категорії

Од.
виміру

Кількість

шт.

7200

Сума, грн.
без ПДВ
12 888,00

РАЗОМ: 12 888,00 грн. (дванадцять тисяч вісімсот вісімдесят вісім гри. 00 кой.), в
т.ч. ПДВ - 2 148,00 грн. (дві тисячі сто сорок вісім грн. 00 коп.).
Постачальник:

Замовник:

ТОВ «ВЕСТПРОДУКТ»

ЛПЗ «Волинський обласний госпіталь
ветеранів війни»
43001, м. Луцьк, вул. Стефаника,3,А.
р/р 35419046233712 в ГУДКСУ
у Волинській області
ЄДРПОУ 03398888 МФО 803014
Тел/факс (0332) 72 14 43

43005, Волинська обл., м. Луцьк
вул. Винниченка, 51 ЄДРПОУ 38131202
р/р 26002250004898 у ПАТ «Креді
А гріколь банк»МФО 300614
Тел.: 0677500746/
Директор
М.Ц.

Лорві В.С.

Толова комісії з реорганізації явного лікаря
v- . .->V?
Масікова Т.О.
' М.П.
Гол. бухгалтер
$

. 4

Кондиленко І.О.

