Договiр №

g&(t_g

м. Миколшв

«~»

~г 2019 року

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Меркурiй-08, в особi директора Постоя
Олексiя Васильовича, який дi€ на пiдставi Статуту (далi - Продавець)~та Миколатвський
апеляцiйний суд, в ocoбilZIJ~ =пи-~
vШh'М.Т.щ. d/. ~.
, який дi€ на
пiдставi Закону Украши «Про судоус
статус суддiв»» (далi - Покупець) (далi разом Сторони), уклали цей договiр (далi-Договiр) про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Продавець переда€ у власнiсть
Покупцевi, а Покупець прийма€ та оплачу€ 30230000-0 {Диски CD-R), (далi - Товар) загальна
кiлькiсть, часткове спiввiдношення (асортимент, номенклатура), одиниця вимiру, цiна за
одиницю вимiру та загальна цiна яких визначена Сторонами у Специфткацй (технiчнi та якiснi
вимоги) до предмету закупiвлi, що € додатком № 1 до цього Договору (надалi - Специфiкацiя).
1.2. Продавець гарантуе, що Товар належить йому на правi власностi, не перебува€ пiд
забороною вiдчуження, арештом, не е предметом застави та iншим засобом забезпечення
виконання зобов'язань перед будь-якими фiзичними або юридичними особами, державними
органами i державою, а також не € предметом будь-якого iншого обтяження чи обмеження,
передбаченого чинним законодавством Украши.
1.3. Обсяги закупiвлi Товару можуть бути зменшенi залежно вiд реального фiнансування
видатктв.
2.

кшьктсть ТА якгсть ТОВАРУ

2.1. Кiлькiсть товару визначаетъся сторонами в Специфткацп (п.1.1. договору).
2.2. Якiсть Товару, що поставлястъся за цим Договором, повинна вiдповiдати вимогам
специфткацй, а також стандартiв, технiчних умов, iнших нормативних актiв, що встановлюють
вимоги до 'ix якостi, та пiдтверджуватися сертифiкатом вiдповiдностi (якостi) або паспортом, або
iншим документом, що пiдтверджу€ походження та якiсть Товару.
2.3. У разi поставки Товару бiльш низьког якостi, нiж встановленого стандартом, технiчними
умовами чи цим Договором, такий Товар Покупцем не приймаеться та не оплачуетъся.
2.4. Якщо поставлений Товар вiдповiда€ стандартам або технiчним умовам, але виявляеться
бiльш низько] якосп, нiж було зумовлено, такий Товар Покупцем не приймаеться та не
оплачуеться.
2.5. Постачальник гарантуе надiйнiсть та якiсть Товару, що поставляеться, протягом 12
(дванадцяти) мiсяцiв з моменту поставки Товару.
2.6. При виявленнi, в межах гарантiйного строку, дефектiв Товару (недолiкiв виробництва)
Постачальник за свiй рахунок зобов'язустъся усунути такi недолiки протягом 1 О календарних
днiв з дня отримання заявки про виявленi недолiки вiд Покупця.
2.7. Якщо в процесi використання Товару виникне пiдозра або факт неякюного товару,
Покупець за участю Продавця проводить огляд якостi, про що склада€ вiдповiдний акт та
прийма€ рiшення, щодо подальшого повернення неякiсного Товару.
2.8. У разi замiни неякiсного Товару на якiсний гарантiйний строк почина€ спливати з дня замiни
Товару.

3. УМОВИ ПОСТАВКИ ТОВАРУ
3.1. Поставка Товару здiйсню€ться протягом 5 рабочих днiв з дня пiдписання договору на
адресу Покупця: Миколашська обл., м. Миколшв, вул. 68 Десантникiв,2
3.2. Прийом товару Покупець здiйсню€ на пiдставi накладно] та документiв, передбачених п.
2.1 та п.2.2 даного Договору.

3.3. Товар вважаеться прийнятими Покупцем пiсля пiдписання накладноi".
3 .4. У день поставки Товару Продавець надае рахунок до оплати Покупцевi.
3.5. Доставка Товару зшйсвюетъся за рахунок Продавця до примiщення Покупця, що
знаходиться за адресою: вул. 68 Десантникiв,2, м. Миколаш, М иколагвська обл.
3.7. Продавець забезпечус розвантаження Товару безоплатно на адресу Покупця, що знаходиться
за адресою: вул. 68 Десантникiв,2, м. Миколаi"в, Миколаi"вська обл.

4. ЗАГАЛЬНА ВАРТIСТЬ ДОГОВОРУ

4.1. Сума Договору складае: 24000 грн. 00 коп. (двадцять чотири тисячi грн. 00 коп.) з ПДВ.
4.2. Цiни Продавця на Товар визначаються вiдповiдно до проведено'[ електронно] закупiвлi з
використанням автоматизованог iнформацiйноi" системи ProZorro та не можуть змiнюватись .
4 .3. Можливе зменшення суми Договору в вiдповiдностi до кошгорису Покупця.
4.4. Валютою Договору е нацiональна валюта Украши.
5. УМОВИ РОЗРAXYHKIB

5 .1. Оплата Покупцем за фактично поставлений Товар, який зазначений в накладнiй, эдтйснюетъся
шляхом безготiвкового перерахунку на рахунок Продавця протягом 1 О рабочих днiв, при
наявностi коштiв на рахунку Покупця ( зг. п. 1 ст. 49 Бюджетного кодексу Украши) та по мipi
надходження фiнансування.
5.2. У разi затримки бюджетного фiнансування розрахунок за поставлений Товар зшйснюетъся
протягом 5 банкiвських днiв з дати отримання Покупцем бюджетного фiнансування закупiвлi на
свiй ресстрашйний рахунок.
5 .3. Оплата здiйснюегься на пiдставi наданих рахункiв та видагкових накладних.
5.4. Форма розрахункiв: безготiвкова.
5.5. Замовник бере бюджетнi зобов'язання та здiйсНЮ€ платежi тiльки в межах бюджетних асигнувань,
встановлених на 2019 рiк.
6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ CTOPIH

6.1. Покупець зобов'язаний:
6.1.1. Своечасно та в повному обсязi сплачувати за поставлений Товар.
6.1.2. Прийняти поставлений Товар згiдно з видатковою накладною, за умови його вiдповiдностi
умовам Договору та якостi.
6.2. Покупець мае право:
6.2.1. Контролювати поставку Товару у строки, встановленi цим Договором.
6.2.2. Вимагати вiд Продавця поставку Товару, якiсть якого вщповшае умовам, визначеним
роздiлом 1 Договору.
6.3. Продавець зобов'язаний:
6.3.1. Забезпечити поставку Товару у строки, встановленi цим Договором;
6.3.2. Забезпечити поставку Товару, якiсть якого ыдповщае умовам, установленим роздiлом 2
цього Договору;
6.3.3. Продавець несе вiдповiдальнiсть за належне пакування Товару, яке забезпечус його
зберiгання, запобггае пошкодженню пiд час транспортування та приймання-передачi.
6.4. Продавець мае право:
6.4.1. В повному обсязi отримувати плату за поставлений Товар (крiм випадку затримки оплати
через вiдсутнiсть коштiв на розрахунковому рахунку Замовника);
6.4.2. На дострокову поставку Товару за письмовим погодженням Покупця;
7. УПАКОВКА ТАМАРКУВАННЯТОВАРУ
7.1. Товар повинен бути упаковано Продавцем таким чином, щоб виключити можливгстъ
псування пiд час транспортування до примiщення Покупця.

8. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ CTOPIH
8.1. У разi несвосчасног поставки Товару, в термiн передбачений Специфiкацiею, та постачання
неякiсного товару Продавець оплачус Покупцю за кожен день невиконання зобов'язання пеню,
яка нараховуетъся вiд вартостi не отриманого товару Замовником у розмiрi подыйно]
опубшкованот ставки НБУ Украши, яка дiяла протягом термiну затримки.
8.2. Сторони несуть вiдповiдальнiсть за невиконання зобов'язань згiдно з чинним
законодавством.
8.3. Перехiд ризикiв на Товар вщбуваеться в момент- прийняття Товару Продавцем.
8.4. Продавець несе персональну вiдповiдальнiсть за дотримання чинного законодавства Украши
вт. ч. Закону Украши «Про цiноутворення».

9. РОЗIРВАННЯ ДОГОВОРУ
9.1. Договiр може бути розiрвано в односторонньому порядку.
- при невиконаннi обов'язкiв однш iз Сторiн, обумовлених цим Договором;
- при поставцi неякiсного Товару;
.
.
- при порушеннт термтну поставки.
9.2. При повтореннi ситуацй зазначеног в п. 2.3. тап. 8.1. даного Договору Покупець здгйснюс
розiрвання договору в односторонньому порядку наступним направлениям письмового
повiдомлення на юридичну адресу Продавця не пiзнiше нiж через сiм днiв пiсля розiрвання
Договору.
9.3 Договiр може бути розiрвано за згодою сторiн згiдно п.1. ст.651. Цивiльного кодексу
Украши.

10. IHШI УМОВИ ДОГОВОРУ
10.1. Жодна iз Сторiн, що уклали цей Договiр, не мае права передавати сво] права та обов'язки
третiм особам, без письмовот згоди на те другот Сторони.
10.2. Bci розбiжностi, що виникають при виконаннi зобов'язань, повиннi вирiшуватися шляхом
переговорiв мiж сторонами на протязi 3 днiв, а при недосягненнi згоди - в Господарському судi.
10.3. Bci змiни та доповнення до цього договору вважаються дiйсними в тому випадку, якщо
вони здiйсненi письмово i пiдписанi обома Сторонами.
10.4. Додатковi угоди та додатки до цього Договору е його невщ'емними частинами i мають
юридичну силу у разi, якщо вони викладенi у письмовiй формi, пiдписанi Сторонами та
скрiпленi i"x печатками.
10.5. Цей Договiр складений при повному розумiннi Сторонами його умов та термшологп
украшською мовою у двох автентичних примiрниках, якi мають однакову юридичну силу, по
одному для КОЖНО! iз Сторiн.

11. TEPMIH дп ДОГОВОРУ
11.1. Цей Договiр набувас чинностi з моменту його пiдписання i ше до 31.12.2019, а в
частинi взятих на себе зобов'язань - до повного Тхнъого виконання Сторонами.

12. ПЛАТНИКИ ПОДАТКУ
12.1. Замовник е неприбутковою бюджетною установою i не е платником податку на додану
варпсть.
12.2. Постачальник е платником ПДВ.Форма оподаткування-загальна.

13. ФОРС - МАЖОР

13. 1 У випадку виникнення обставин, що роблять неможливим повне або часткове виконання
Сторонами зобов'язань по цьому договору, якщо це викликано обставинами форс-мажору
(стихiйнi лиха, катастрофи, акти уряду, якi могли б вплинути на умови виконання цього
договору), термiн виконання зобов'язань продовжуетъся на перiод часу, протягом якого
вищеназванi умови зберiгають силу.
13.2. Сторона, для якот виконання договiрних зобов'язань стало неможливим, повинна
повiдомити другу сторону про настання та припинення форс-мажорних обставин негайно, але не
пiзнiше 5-ти дiб пiсля Ух настання.
14. ДОДАТКИ ДО ДАНОГО ДОГОВОРУ

14.1. Невiд'емною частиною цього Договору е Додаток - Специфiкацiя .
15. ЮРИДИЧНI АДРЕСИ, ПОШТОВI ТА БАНКIВСЬКI РЕКВIЗИТИ
Продавець:

· Покупець:

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю Миколаiвський апеляцiйний суд
Код СДРПОУ 42262466
«Меркурiй-08»
04080,м.Киi"в ,вул..Вiкентiя Хвойко 15/15
54001, м. Миколшв, вул. 68 Десантникiв, 2
р/р: 26001455003341
р/р
банк: АТ ОТР банк

Код банку: 300528 СДРПОУ 39331120

в Держказначейська служба Украши, м. Китв
МФО 820172
тел.(0512) 50-17-20, 50-17-24

О.В.Постой
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