ДОГОВІР
про закупівлю товарів за державні кошти №
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Миколаївська обласна клінічна лікарня Миколаївської обласної ради, в особі головного лікаря
Римара Петра Івановича, що діє на підставі Статуту (далі «Покупець») з однієї сторони та Товариство
з обмеженою відповідальністю МЕДІКАЛ СІСТЕМС», в особі директора Ангелової Тетяни
Петрівни, що діє на підставі Статуту, (далі «Продавець»), з другої сторони, разом Сторони, уклали цей
договір про таке (далі Договір):
»

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Продавець передає у власність Покупця, а валюті України.
2.2. Сума договору складає 69 126,28 (Шістдесят Покупець приймає та товар медичного призначення
ДК 021:2015 24930000-2 Фогохімікати (проявник, фіксаж), далі - Товар,
в асортименті, кількості та за цінами, які зазначені у специфікації (Додаток № ]), що додається до
цього договору і є його невід'ємною частиною. До ціни Товару включено усі витрати і податки, що
повинні бути сплачені у країні Продавця та Покупця, а також вартість упаковки, маркування.
1.2. Кількість Товару, що постачається відповідно до цього Договору, може бути зменшена залежно
від фактичного обсягу видатків та може бути скоригована в залежності від виділених асигнувань та
потреб Покупця.
2. ЦІНА І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
2.1. Ціна на Товар встановлюються в національній валюті України.
2.2. Сума договору складає 69 126. 28 (шістдесят дев'ять тисяч сто двадцять шість грн. 28 коп. у
т.ч. ПДВ 4 522,28 (Чотири тисячі п'ятсот двадцять дві грн. 28 коп.).
2.3. Ціна за одиницю Товару зазначається в специфікації, рахунку-фактурі та накладних.
2.4. Покупець здійснює оплату Товару постачальнику на підставі накладної. Покупець оплачує
поставлений Товар шляхом переказу відповідних грошових коштів на банківський рахунок Продавця,
який визначений у цьому Договорі.
2.5. Розрахунки за поставлений Товар здійснюються па підставі Бюджетного кодексу України на
умовах відстрочки платежу на строк 10 банківських днів.
У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений Товар здійснюється
протягом 7 (семи) банківських днів з дати отримання Покупцем бюджетного призначення на
фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.
3. ЯКІСТЬ
3.1. Продавець гарантує якість Товару, згідно з вимогами, які повинні відповідати рівню технологій і
стандартів, існуючих в країні виробника на аналогічні товари. Якість Товару повинна відповідати
показникам сертифікатів відповідності наданих Продавцем Покупцю.
3.2. Товари повинні мати необхідні сертифікати, ліцензії, супровідні документи тощо.
4. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
4.1. Гарантійний термін - визначений виробником індивідуально для кожного виду Товару строк,
протягом якого Покупець може звернутись до Продавця з приводу неналежної якості Товару, а
останній зобов'язаний безоплатно замінити Товар неналежної якості на Товар належної якості, в разі
якщо неналежна якість Товару не спричинена порушенням Покупцем правил експлуатації та
зберігання Товару.
4.2. Продавець гарантує якість та надійність поставленого (переданого у власність) Товару, протягом
гарантійного терміну, в разі якщо Покупець використовує Товар за призначенням та не порушує
правил зберігання та експлуатації Товару.

У випадку наявності претензії до якості. Товар не підлягає використанню до взаємного
регулювання спірних питань.
4.4. У разі виявлення дефектів під час приймання-передачі Товару. Продавець протягом З (трьом
робочих днів робить за свій рахунок заміну невідповідного' асортименту, заміну дефектного І опару на
якісний, або усуває виявлені дефекти.
5. У М О В И ТА П О Р Я Д О К П Е Р Е Д А Ч І Т О В А Р У
5.1 Завантаження, вивіз та доставка Товару здійснюються транспортом та за рахунок Постачальника.за
адресо\о. н . МижнОи»
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Ризик випадкового знищення й/або ушкодження Товар} переходять до Покупця з моменту отримання
Товару Покупцем.
5.2. Датою поставки (передачі у власність) Товару вважається дата, що вказана у видатковій накладній
або акті приймання-передачі Товару.
6. В І Д П О В І Д А Л Ь Н І С Т Ь С Т О Р І Н
6.1. За даним Договором Продавець несе відповідальність за якість Товару, що постачається. Якщо
якість Товару буде неналежною. Продавець усуває дефекти своїми силами і за свій рахунок протягом ;
х днів з моменту отримання повідомлення 1 [окунця.
6.2. У разі затримки передачі Товару або передачі не в повному обсязі, заявленом) Покупцем.
Продавець сплачує неустойку у розмірі подвійної облікової ставки 1ІБУ від суми нспоставленого товар)
за кожний день затримки.
6.3. Сплата пені не звільняє Сторону від виконання прийнятих на себе зобов'язань по Договору.
7.ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
7.1.Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним. вирішуються шляхом переговорів
між Сторонами.
7.2. Якщо відповідний спір неможливо виріши і п шляхом переговорів, він вирішується в судовом)
порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні
законодавства. Досудове врегулювання спорів між Сторонами цього Договору не є обов'язковим.
X. Ф О Р С - М А Ж О Р
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за порушення договірних зобов'язань, якщо вони
виникли з вини іншої сторони або зумовлені обставинами непереборної Сили. Сторона, яка не мас
можливості виконувати свої зобов'язання через ці обставини, повинна повідомн і й про це іншу Сторонч
протягом 5-ти календарних днів після їх настання. Несвоєчасність повідомлення позбавляє цю Сюрон)
права посилатись на них надалі.
8.2. Обставинами непереборної сили (форс-мажор) за ним Договором вважаються обставини, які не
можуть бути передбачені Сторонами при укладанні договору і через виникнення яких вони не можуть
прийняти відповідні заходи. До них відносяться: стихійні лиха, війна і воєнні дії. безпорядки та інші
протиправні дії: заборонні заходи держави тощо.
8.3. Якщо форс-мажорні обставини будуть діяти більше 6 (шести) місяців, будь-яка Сторона маг право
розірвати Договір. такому випадку Сторони проводя ть остаточні розрахунки.
9. З А К Л Ю Ч Н І П О Л О Ж Е Н Н Я
9.1. Зміни до цього Договору можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін. І акт змшп
оформлюються додатковою угодою до цього Договору.
9.2. Зміни до цього Договору набирають чинності з момент) належного оформлення Сторонам;!
відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді,
цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.
9.3. Відносини між сторонами, що не врегульовані положеннями (умовами) цього Договору,
регулюються нормами чинного цивільного законодавства України.

. Жодна зі сторін не вправі передавати свої права та обов'язки по цьому договору третім особам без
юпередньої письмової згоди на те іншої сторони.
9.5. Сторони зобов'язуються в п'ятиденний строк з моменту настання відповідної події повідомити одна
одну про зміну своєї юридичної адреси, банківських та інших реквізитів, про початок процедури
реорганізації або ліквідації. У разі початку процедури реорганізації сторони в п'ятиденний термін
зобов'язуються укласти додаткову угоду, в якій буде зазначено про подальший порядок взаємовідносин
між сторонами. Реорганізація будь-якої із Сторін не є підставою для припинення цього Договору.
10. ТЕРМІН ДІЇ ДОГ ОВОРУ
10.1. Даний Договір набирає чинності з моменту підписання Договору, і діє дц 31 грудня 201е) року, а у
частині грошових зобов'язань за поставлений Товар повного виконання сторонами своїх зобов'язані,.
10.2. Цей Договір укладається і підписується удвох примірниках, ідо мають однакову юридичну силу.
І 1. У М О В И Р О З І Р В А Н Н Я Д О Г О В О Р У
11.1. Договір може бути достроково розірваний за згодою Сторін.
11.2. Договір може бути достроково розірваний за ініціативою Покупця, шляхом надання Продавцю
письмового повідомлення за 10 (десять) календарних днів, якщо: якість товару пе відповідає
сертифікаційним вимогам; у випадку необгрунтованого підвищення цін на товари з боку І Іродавця.
11.3. Дія договору припиняється у разі: закінчення строк}' дії договору; ліквідації Продавця або
Покупця.
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в ГУДКСУ в Миколаївській області

Юридична адреса: 54001. м. Миколаїв,
пр. Героїв Сталінграду. буд.91. оф.2()1
Код за СДІ'І ІОУ 37207073
р/р 26001314178400
в А Г «УкрСиббанк» м. Харьків.

