ДОГОВІР № /Р А
м. Нікополь

« М >

2018 р.

КЗ «Нікопольська центральна районна лікарня» ДОР», в особі головного лікаря Палош
Андрія Андрійовича, що діє на підставі Статуту, надалі - ПОКУПЕЦЬ, і Фізична особаПідприємець Тарасенко Наталія Вікторівна, в особі Тарасенко Н.В. діючої на підставі
Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, надалі ПОСТАЧАЛЬНИК, з іншої сторони, разом іменовані Сторони, уклали даний ДОГОВІР про
нижченаведене:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. У силу цього Договору ПОСТАЧАЛЬНИК зобов'язується поставити, а ПОКУПЕЦЬ
прийняти й оплатити Електрокип’ятильник безперервної дії КНЭ-50/100, код за ДК 0212015 код 39710000-2 «Електричні побутові прилади»; далі іменоване «Товар», відповідно до
Специфікації, що додається, і яка є невід'ємною частиною даного Договору.
1.2. «Замовник» доручає, а «Виконавець» бере на себе зобов'язання на поставку товару за
адресою: Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. Першотравнева, 58.
1.3. Строк поставки товару за цим Договором: травень 2018 року.
1.4. Обсяги закупівлі товару можуть бути зменшені в залежності від реального фінансування.
2. ВИМОГИ ДО ТОВАРУ
2.1 ПОСТАЧАЛЬНИК гарантує якість товару, відповідно до технічних вимог, і стандартів,
що повинно підтверджуватися необхідними сертифікатами якості, сертифікатами походження.
3. ЦІНА, ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ І СУМА ДОГОВОРУ
3.1 Порядок оплати: на протязі 10 (десяти) робочих днів з моменту одержання товару.
3.2 Дата оплати - дата зарахування коштів на розрахунковий рахунок Постачальника
3.3 Ціна за одиницю товару зазначена в Специфікації.
3.4 У вартість товару включена вартість тари, упакування і маркірування, доставка товару
Покупцеві, сплата Постачальником усіх податків і зборів, витрат на одержання дозволів і
ліцензій, у тому числі й імпортних.
3.5 Валютою оплати Договору є національна валюта України - гривня.
3.6 Ціни за товар не повинні відрізнятися від цін, зазначених у Договорі.
3.7 Однобічне, неузгоджене з Покупцем збільшення ціни (вартості) товару, що відпускається
Постачальником, є підставою для Покупця на припинення дії Договору.
3.8 Сума постачання за даним Договором складає:7000,00грн.(Сім тисяч грн.00 коп.)без ПДВ.
3.9 Розрахунки за товар, що поставляється, здійснюється шляхом безготівкового платежу на
підставі накладної Постачальника.
4. ДОСТАВКА І ДОКУМЕНТАЦІЯ
4.1.Термін постачання: протягом 5-ти робочих днів після подання заявки.
4.2.3дача-приймання товару по кількості проводиться відповідно товаросупроводжувальних
документів (накладних), по якості відповідно документам, що засвідчують якість товару.
4.3. При виникненні претензій по недопоставці товару, Постачальник повинен провести
допоставку не пізніше 10 діб з дня одержання претензій від Покупця.
4.4. Доставка здійснюється транспортом Постачальника.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1 За даним Договором ПОСТАЧАЛЬНИК несе відповідальність за якість товару, що
поставляється. Якщо якість товару не буде відповідати сертифікату якості, ПОСТАЧАЛЬНИК
платить штраф ПОКУПЦЕВІ в розмірі 0,3% від суми оплати, а також усуває дефекти
самотужки і за свій рахунок протягом 3-х днів з моменту одержання повідомлення ПОКУПЦЯ.
5.2 Усі суперечки, що виникають при виконанні умов даного договору в зв'язку з тлумаченням
його положень, вирішуються сторонами шляхом переговорів у претензійному порядку. Якщо
сторони протягом місяця не досягли домовленості, то кожна сторона має право звернутись до
суду згідно чинного законодавства України.

5.3 У випадку невиконання договірних зобов'язань протягом зазначеного терміну сторони
несуть відповідальність у вигляді штрафних санкцій у розмірі 0,5% ставки НБУ.
5.4 Якщо протягом строку дії цього Договору сторони змінюють свою назву,
місцезнаходження, розрахункові реквізити або будуть реорганізовані вони зобов’язані негайно
повідомити про це іншу сторону.
5.5 Сплата штрафів не звільняє сторони від виконання зобов’язань за даним Договором.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання договору, якщо це сталося
внаслідок обставин нездоланної сили або інших загальноприйнятих форс-мажорних обставин.
Сторона, у якої сталися такі обставини, повинна у якнайкоротший (розумний) строк телефоном,
а згодом письмово повідомити контрагента
із наданням нотаріально-посвідчених підтверджуючих документів. Документи компетентних
органів державної влади є достатнім підтвердженням факту та часу тривалості обставин
нездоланної сили або інших загальноприйнятих форс-мажорних обставин.
6.2. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи,
які видаються Торгово-промисловою Палатою.
6.3. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж ЗО днів,
кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.
7. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
7.1.Даний Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до
№ . 2018 року, а в
частині проведення розрахунків - до повного виконання умов цього Договору Сторонами.
8. ДОДАТКОВІ УМОВИ
8.1. Додатки до даного Договору, підписані обома сторонами, є його невід’ємною частиною.
8.2 Жодна сторона не має права передавати свої права та обов’язки за цим Договором третій
стороні.
8.3 Уразі відмови ПОСТАЧАЛЬНИКА від виконання умов цього Договору, ПОКУПЕЦЬ має
право в односторонньому порядку розірвати Договір.
8.4 Цей Договір складений українською мовою в двох екземплярах, по одному для кожної
сторони, що мають рівну юридичну силу.
8. АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН:
ПОСТАЧАЛЬНИК:
Фізична особа-Підприємець
Тарасенко Наталія Вікторівна
14005,м.Чернігів,вул.Шевчука,25/4
р/р 26056000092908
в АТ «УкрСиббанк» м.Київ
МФО 351005
Ідент.номер 2909016822

ПОКУПЕЦЬ:
КЗ «Нікопольська ЦРЛ» ДОР»
53207, м. Нікополь, вул. Першотравнева, 58
Банк УДКСУ в Нікопольському районі
Дніпропетровської обл.
р/р 35419024546861
МФО 805012
код ЄДРПОУ 0549473

А.А. Палош

/Н.В.Тарасенко /
(підпис)
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