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£ ~ и О _________________ _______ далі “Виконавець” в особі

ґ ііп і / р р & ґ 1^ыл \9 , ЬлАмпиш .* о$м_ гє _______________________________ д
що діє на підставі ________________________________________________________________, з
однієї сторони, та Вінницький транспортний коледж, далі - Замовник”, в особі
директора Фаліштинського Михайла Вікторовича, що діє на підставі Статуту, з другої
сторони (для цілей даного Договору можуть іменуватися разом як “Сторони” і окремо як
“Сторона”) уклали даний Договір про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1 Продавець зобов’язується передати у власність Покупця належний Продавцю товар, а
Покупець зобов’язується прийняти товар та оплатити його вартість на умовах цього
Договору.
1.2 Предметом Договору є Товар, який визначений даним Договором, для досягнення його
цілей, а саме:
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4/ІЩ Ш Х)р __________________________________________________________________

2. Ціна Договору
2.1 Валютою Договору є гривня України.
2.2 Ціна за одиницю товару може змінюватися. У випадку зміни ціни сторонами
укладається додаткова угода, яка є„невід‘ємною частиною даного Договору.
2.3 Сума договору складає А
(, С ( і у / / л іШ Іс /О сі- -У / " Ч / 1 ґ^4 іШ ^^С с Ь . г /и У С О к£У -)
3. ЯКІСТЬ ТОВАРУ
3.1. Якість Товару, який постачається згідно умов даного Договору, повинна відповідати
стандартам та технічним умовам заводу-виробника.
3.2 Товари повинні мати необхідні сертифікати, ліцензії тощо.
4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
4.1. У випадку не отримання Товару з боку Покупця в строки згідно умов даного
Договору, Продавець зобов’язується компенсувати Покупцю пеню в розмірі 0,3% від
загальної вартості не отриманого в обумовлений термін Товару за кожен день затримки,
але не більше 10% від загальної вартості.
4.2. Якщо Покупець не отримує Товар на протязі 30 календарних днів понад обумовленої
дати, Продавець зобов’язаний повернути Покупцю кошти в повному обсязі вартості не
отриманого Товару. Повернення коштів за недоотриманий Товар не звільняє Продавця від
сплати пені за період до моменту повернення коштів.
Якщо між сторонами не досягнуто згоди щодо цих умов, зазначені угоди вважаються не
укладеними.

5. АРБІТРАЖ ТА ВИРІШЕННЯ СПІРНИХ ПИТАНЬ
5.1. Сторони повинні вирішувати всі спірні питання, що можуть виникнути при виконанні
даного Договору шляхом переговорів; всі питання, за виключенням тих, що відносяться
до компетенції судів, вирішуються у Арбітражному Суді у відповідності з встановленими
правилами та процедурами. Рішення суду остаточне, та обов'язкове до виконання всіма
Сторонами.
6. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Жодна із Сторін не має право передавати свої права та обов'язки за даним Договором
іншій Стороні без письмової згоди на це інших Сторін.
6.2. Цей Договір дійсний до 31.12.2019р.
6.3. Відповідальність за Товар, після передачі Продавцем Покупцю несе Покупець.
7. Випадки звільнення від відповідальності (форс-мажор)
7.1 Ніяка відповідальність не може бути наслідком невиконання будь-якого із положень
цього Договору, якщо це виконання є наслідком причин, що знаходяться поза контролем
не виконавчої сторони, подібних стихійному лиху, воєнним діям, торговому ембарго,
втручанням з боку влади, громадським безпорядком (далі “форс-мажор”) та не обмеженим
ними, а також недофінансуванням.
7.2 Форс-мажор автоматично продовжує термін виконання зобов’язань Договору.
7.3 Якщо форс-мажор триває понад 6 місяців, то кожна із Сторін має право розірвати цей
Договору в частині не поставленого товару без обов’язку відшкодування збитків іншій
стороні.
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