ДОГОВІР ПОСТАВКИ № _ 1 к Ь _
м. Київ

9 р.

Приватне акціонерне товариство «Макрохім», в особі генерального директора
Храновського Бориса Олександровича, що діє на підставі Статуту, назване в подальшому
"Постачальник", з одного боку, та Державний науково-дослідний інститут з лабораторної
діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, названий в подальшому «Покупець», в
особі в.о. директора Піщанського Олександра Вікторовича, який діє на підставі Положення,
з другого боку, що разом називаються у подальшому «Сторони», уклали цей Договір про
нижчевикладене:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Постачальник зобов'язується передати у власність Покупця, а Покупець прийняти та
оплатити товар: Хлороформ, фарм (далі - Продукція) в кількості, комплектності та по ціні
зазначеній в специфікації (Додаток № 1 до Договору), яка є невід'ємною частиною Договору.
Права та обов'язки Сторін за цим Договором, визначаються виходячи з його умов.
1.2. Фактична кількість та комплектність Продукції, що підлягає поставці Покупцю,
погоджується Сторонами шляхом оформлення видаткових накладних, на підставі заявки на
поставку.
1.3. Продукція за якістю повинна відповідати вимогам діючих стандартів, технічних умов та
мати відповідний сертифікат (паспорт) якості.
2. УМОВИ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦІЇ І РОЗРАХУНКІВ, ЦІНА НА ПРОДУКЦІЮ ТА СУМА ДОГОВОРУ
2.1. Якщо інше не буде вказано в специфікації або рахунку, поставка Продукції має бути
здійснена в строк, що не перевищує 10 (Десять) днів від отримання Постачальником заявки
Покупця на поставку Продукції.
2.2. Датою поставки є дата передачі Продукції Покупцю, зазначена у видаткових накладних.
2.3. Доставка Продукції здійснюється Постачальником (за свій рахунок) на склад Покупця,
тобто на умовах DDP м. Київ (відповідно до ІНКОТЕРМС-2010).
2.4. Датою переходу права власності на Продукцію від Постачальника до Покупця є дата
поставки.
2.5. Ціна на Продукцію встановлюється в гривнях з врахуванням П Д Вта вказується в рахунку
та видаткових накладних. Загальна сума Договору становить 39 600,00 (тридцять дев'ять
тисяч шістсот гривень 00 копійок) з ПДВ.
2.6. Вартість тари, пакування та маркування Продукції внесена в її ціну.
2.7. Оплата Продукції здійснюється Покупцем шляхом безготівкового банківського переказу
грошових коштів на поточний рахунок Постачальника. Валютою платежів є національна
валюта України - гривня. Покупець зобов'язаний здійснити повну оплату Продукції в строк,
що не перевищує 3 (три) банківських днів з дати поставки Продукції, за умови наявності
коштів на рахунку Покупця.
2.8. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунки за поставлену Продукцію
здійснюються впродовж 10 (десяти) банківських днів з моменту отримання Покупцем
бюджетних призначень на свій рахунок. У такому випадку штрафні санкції не нараховуються.
3. УМОВИ ПРИЙМАННЯ - ЗДАЧІ ПРОДУКЦІЇ
3.1. Претензії (рекламації) по кількості від третіх осіб Постачальником не розглядаються і не
приймаються.
3.2. Упаковка та маркування Продукції повинні відповідати вимогам стандартів або технічних
умов.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
4.1. У випадку невиконання або неналежного виконання Сторонами зобов'язань за цим
Договором, вони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України та цього
Договору.
4.2. За затримку передачі Продукції, Постачальник сплачує Покупцю пеню у розмірі подвійної
облікової ставки НБУ (що діяла у період за який сплачується пеня), від ціни непереданої
партії Продукції, за кожний день прострочки. За порушення умов щодо якості Продукції, з
Постачальника стягується штраф у розмірі двадцяти відсотків ціни неякісної Продукції.
4.3. У випадку порушення строку оплати Продукції, Покупець сплачує Постачальнику пеню у
розмірі подвійної облікової ставки НБУ (що діяла у період за який сплачується пеня), від
несплаченої суми за кожний день прострочки.
4.4. В разі настання форс-мажорних обставин, Сторони звільняються від відповідальності за
невиконання зобов'язань.
4.5. Спори між Сторонами вирішуються шляхом переговорів або згідно чинного
законодавства у суді.
5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ
5.1. Договір вступає в силу з моменту його підписання Сторонами та діє до 31 грудня 2019 p.,
але в будь-якому випадку до повного виконання сторонами своїх зобов’язань.
5.2. Цей Договір складений в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по
одному для кожної Сторони.
5.3. Постачальник має статус платника податку на прибуток за базовою ставкою, визначеною
Податковим кодексом України.
5.4.3 моменту підписання цього Договору всі попередні листування, протоколи про наміри,
попередні договори, договори про співробітництво та переговори між Сторонами з питань,
які врегульовані цим Договором, втрачають юридичну силу.
6. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, ПОШТОВІ ТА ПЛАТІЖНІ РЕКВІЗИТИ, ПІДПИСИ СТОРІН
Постачальник:
Приватне акціонерне товариство
«Макрохім»
Юридична адреса: 01133, м. Київ, вул.
Верхня,З
Поштова адреса: 02002 м. Київ, вул.
Луначарського, 4
т./ф.: (044) 495-27-00
Р/р: І)А063005280000026001455008744
(застар. 26001455008744) у АТ «ОТП Банк»
МФО 300528
КОД ЄДРПОУ 24720905
ІПН 247209026108

Покупець:
Державний науково-дослідний інститут з
лабораторної діагностики та ветеринарносанітарної експертизи
Адреса: 03151, м. Київ, вул. Донецька, ЗО
р/р № 35222229006898
р/р № 35217029006898
Держказначейська Служба України, м. Києва
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 00699690
ІПН 006996926587
№ С в -в а 100082761

Піщанський О. В.

Додаток № 1 до договору №

від

0#■ / /

2019 р.

Специфікація
м. Київ
№

1

2019 р.
Назва

Одиниця
виміру

Хлороформ, фарм

л

Кількість Ціна без ПДВ,
грн.

200,0

165,00

Всього без ПДВ:
ПДВ:
ВСЬОГО:

Сума без
ПДВ, грн.

33 000,00

33 000,00
6 600,00
39 600,00

Загальна сума складає: тридцять дев'ять тисяч шістсот гривень 00 копійок

Постачальник:
Приватне акціонерне товариство
«Макрохім»
Юридична адреса: 01133, м. Київ, вул.
Верхня,З
Поштова адреса: 02002 м. Київ, вул.
Луначарського, 4
т./ф.: (044) 495-27-00
Р/ р: ІІА063005280000026001455008744
(застар. 26001455008744) у АТ "ОТП Банк"
МФО 300528
Код ЄДРПОУ 24720905
ІПН 247209026108
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Покупець:
Державний науково-дослідний інститут з
лабораторної діагностики та ветеринарносанітарної експертизи
Адреса: 03151, м. Київ, вул. Донецька, ЗО
р/р № 35222229006898
р/р № 35217029006898
Держказначейська Служба України, м. Києва
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 00699690
ІПН 006996926587
№ Св-ва 100082761

Піщанський О. В.

