Догов1р №
2019р.
Постачальник: ФОП Чурпш Д.В. !менований дал 1
«Продавець», в oco6i Чуршя Д.В.
дйочий на шдстав! Виписки з одного боку та 1вашвська спещальна загальноосвЛня школа 1нтернат (в подалыному «Покупець»), в oco6i директора тпколи Рибочки Любов Михайл1вни,
ддачий на основ1 Статуту, з шшого боку, уклали цей догов!р про наведене нижче:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.Продавець» зобов язуеться передати у власшсть Покупця товар: (коди по класифпсаторах
закушвлр ДК 021:2015-03221000-6-0воч! дал! товар у повну власшсть “Покупця”, а
“Покупець” зобов’язаний прийняти товар та забезпечити оплату ( в залежносЛ вщ обсягу
поставки товару).
1.2 Дата оприлюднення та номер оголошення про проведения закушвл1 UA-2019-05-07000409-с.
2.ПОРЯДОК I ФОРМА РОЗРАХУНКШ
2.1
Загальна варЛсть договору 3130.001 Три тисяч1 сто тридцять грн. 00 коп) без ПЛВ.
2.1.1 Розрахунок продукщ! здшснюеться т!льки п1сля п фактичного отримання “Покупцем”
на пщстав! належним чином оформлених акЛв прийому, розрахунюв на в!двантажену
продукц1ю, витратних накладних “Продавця” протягом 30 банювських дн1в.
2.1.2 У випадку не своечасного або неповного фшансування призначених Кабшетом
М1н1стр1в Украши кошЛв, розрахунок за поставлену продукцпо зд1йснюеться протягом
3 банювських дн1в з дати отримання “Покупцем” бюджетного призначення на свш
реестрацшний рахунок.
2.1.3 Цша товару, гцо продаеться за цим договором, у зв’язку 3i змшою кон’ектури ц1н на
ринку може бути змшена.
2.1.4 Якгцо продавець не вжив необхщних заход1в щодо погодження ц1ни в строк, що
становить три банк1вських дня, з моменту змши ц1ни, покупець оплачуе товар за тцною,
яка на момент укладення договору куп1вл1-продажу застосовувалася щодо аналопчного
товару.
2.1.5 Загальна варЛсть закуп1вл1 за договором може бути зменшена чи збшьшена залежно
вщ реального ф!нансування видатюв у 2019 рощ.
2.1.6 Догов1р набирае чинност! з моменту його пщписанням та д1е до 31 грудня 2019 року.
2.1.7 Догов1р укладено у двох прим1рниках, як1 мають однакову юридичну силу, з яких
перший прим1рник знаходиться у “Покупця”, другий - у “Продавця”.
3. В1ДПОВ1ДАЛЬН1СТЬ CTOPIH
3.1 Застосування штрафних санкц1й не нижче облково! ставки нац1онального Банку Украши
у раз1 невиконання суб’ектами господарювання догов1рних зобов’язань протягом зазначеного
термшу з дня отримання бюджетних к о н т в .
3.2
3 ycix питань, не передбачених цим договором, сторони керуються чинним
законодавством Украши.
3.3 “Продавець” повинен одночасно з товаром передати “ПокупцевР’ його приналежносЛ та
документа (сертифжат якосЛ тощо), що стосуються товару та п1длягають переданню
разом i3 товаром в1дповщно до договору або акЛв цившьного законодавства. Якщо
приналежносЛ товару або документа, що стосуються товару, не передан! “Продавцем” у
встановлений строк “Покупець” мае право вщмовитись в1д договору кушвльпродажу та
повернути товар “ПродавцевР’.
3.4 Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження товару переходить до
“Покупця” з моменту передання йому товару.
3.5 Якщо “Продавець” передав “ПокупцевР’ меншу кшьюсть товару, шж це встановлено
договором куп!вл1-продажу, “Покупець” мае право вимагати передання кшькосЛ товару,

якого не вистачае, або вщмовитися вщ переданого товару та його оплати, а якщо вш
оплачений, вимагати повернення за нього грошово! суми.
3.6 Якщо “Продавець” передав товар в асортимент! що не вщповщае умовам договору
кушвльпродажу, “Покупець” мае право вщмовитись вщ його придбання та оплати, якщо
вш вже оплачений - вимагати повернення за нього грошово! суми.
3.7 “Продавець” зобов’язаний передати “ПокупцевР’ товар, на який встановлено строк
придатност!, з таким розрахунком, щоб вш був використаний за призначенням до спливу
цього строку.
3.8 У pa3i ic T O T H o ro порушення вимог щодо якосД товару (виявлення недолтав, яю не можна
усунути, н е д о л т в , усунення яких пов’язано з непропорцшними витратами або затратами
часу, н е д о л т в , яю виявлялися неодноразово чи з’яви лися знову т е л я !х усунення)
“Покупець” мае право вимагати замши товару.
3.9 Строк для виявлення недолш в товару, що перевозиться, обчислюеться вщ дня одержания
товару в мющ призначення i становить десять робочих дшв.
3.10 “Покупець” мае право пред’явити вимогу у зв’язку з недолками товару на який
встановлено строк придатност!, якщо вони виявлеш протягом строку придатност! товару.
3.11 Якщо “Покупець” вщмовився вщ прийняття товару, переданого “Продавцем”, BiH
зобов’язаний забезпечити схороншсть цього товару, негайно повщомивши про це “
Продавца” .
3.12 Якщо “Продавець” прострочив виконання обов’язку щодо передач! товару, цша
визначаеться i3 стввщ нош ення цих показниюв на момент укладення договору i на день
передач! товару, встановлений у договор! а якщо такий день не встановлений у договор!,
на день визначений вщповщно до статп 530 Цив!льного кодексу Украши.
4. IH U IIУМОВИ
4.1 Bci змши до даного Договору будуть вважатися дшсними, якщо вони оформлен! письмово
i погоджен! обома сторонами.
4.2 Сторони зобов’язаш пов!домляти один одного про змши свое! юридично! адреси,
розрахункових рахунк1в, номер1в телефошв, факсу в 3-х денний термш.
5. ФОРС МАЖОР
5.1 Форс-мажор: сторони звшьняються вщ в1дповщальност! за часткове або повне
невиконання зобов’язань за дшсним Договором, якщо воно явилось слщством нездоланно!
сило(форс-мажор), яю повинн! п!дтверджуватись дов!дками в!дпов1дних оргашв.
3. ЮРИДИЧН1 АДРЕСИ CTOPIH
ПРОДАВЕЦЬ:
ФОП Чурпш Д.В.
м.Вшниця ,вул.Вишенька Дуд, 18
1ПН 2874409413
р/р 26004500056592
у ПАТ «Кред1 Агр1коль Банк

ПОКУПЕЦЬ:

1вашвська спец1альна
загальноосв!тня школа-1нтернат
с. 1вашв, вул. Соборна, 1
Р/Р - 35418058229716
В ГУДКСУ у Вшницькш облает!
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Рибочка Л.М.

