г
м. Вінниця

ДОГОВІР
поставки № 0811-1

УЭ.-А/

2019 р.

Сторони:
Постачальник: Фізична особа-підприємець КОСМІН АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ, що діє на підставі Запису в
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 2 471 000 0000 074650 від 05
грудня 2014 року, з однієї сторони, та
Покупець: ВІННИЦЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ КОЛЕДЖ, код ЄДРПОУ 01118413, в особі керівника
Фаліштинський Михайло Вікторович, з другої сторони, уклали цей Договір про наступне:
1. Предмет договору.
1.1. Постачальник зобов'язується передати у власність Покупцеві вентиляційне обладнання (далі- Товар), в
кількості та асортименті згідно Специфікації (Додаток №1), що є невід’ємною частиною договору, а
Покупець зобов'язується прийняти Товар і оплатити його вартість.
2. Ціна та умови оплати.
2.1. Загальна ціна товару, що продається за цим Договором становить 23 300,00 грн. (Двадцять три тисячі триста
гривень 00 копійок), без ПДВ.
2 2. Доставка Товару здійснюється за рахунок Постачальника.
2.3. Місце доставки Товару: 21001, Вінницька обл., м. Вінниця, вулиця Некрасова, будинок 28.
2.4. Датою постачання Товару Постачальником є дата складання видаткової накладної та її підписання
уповноваженими представниками Сторін. Право власності на товар переходить до Покупця з дати постачання
Товару згідно видаткової накладної.
2.5. Оплата товару здійснюється протягом 5 календарних днів з моменту одержання товару за умови наявності
необхідних бюджетних коштів на рахунку Покупця.
2.6. Платіжні документи за цим Договором оформляються відповідно до чинного законодавства України із
дотриманням усіх вимог, що звичайно ставляться до змісту і форми таких документів, із обов'язковим
зазначенням номера договору, за яким здійснюється переказ грошових коштів.
3. Права та обов’язки сторін.
3.1. Обов’язки Постачальника:
3.1.1. Передати Покупцеві товар, визначений цим Договором згідно видаткової накладної.
3.1.2. Зберігати товар, якщо право власності переходить до Покупця раніше від передання товару.
3.1.3. Замінити товар неналежної якості, протягом 14 днів з моменту отримання обґрунтованої претензії від
Покупця, або повернути вартість товару неналежної якості.
3.2. Обов'язки Покупця:
3.2.1. Прийняти товар згідно видаткової накладної, крім випадків, коли він має право вимагати заміни товару
або право відмови від договору.
3.2.2. Оплатити товар згідно з умовами визначеними в Договорі.
3.3. Права Постачальника:
3.3.1. Вимагати від Покупця прийняття товару, що відповідає умовам визначеним в п. 1 Договору.
3.4. Права Покупця:
3.4.1. Вимагати від Постачальника передачі товару, що відповідає умовам визначеним в п. 1 Договору.
3.4.2. Вимагати від Постачальника виконання інших зобов’язань згідно з Договором.
4.
Відповідальність сторін.
4.2. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність визначену цим
Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне
виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.
4.3. Якщо якість товару не відповідає умовам, Постачальник сплачує Покупцю штраф у розмірі 1 (одного) % від
вартості неякісного товару, а також безоплатно усуває недоліки в 2-х денний строк з моменту отримання
обгрунтованої претензії від Покупця.
4.4. За порушення строків передачі товару Постачальник сплачує штраф у розмірі 0,1 % від вартості товару, за
кожен день прострочення передачі.
4.5. За необгрунтовану відмову від розрахунку за товар Покупець виплачує пеню у розмірі 0,1 % від суми
відмови (але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на момент прострочення), за кожний день
прострочення.
4.6. За односторонню необгрунтовану відмову від виконання своїх зобов’язань, що випливають з цього
Договору, винна Сторона несе відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 5 % від ціни товару зазначеної в
п.4.2. цього Договору.

5. Форс-мажорні обставини
5.1. Сторона звільняється від відповідальності за цим Договором, якщо вона доведе, що таке порушеь
сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин за умови, що їх настання було засвідчено у визначеном
цим Договором порядку.
5.2. Під форс-мажорними обставинами у цьому Договорі розуміються будь-які надзвичайні події
зовнішнього щодо Сторін характеру, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи
бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна
при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути), включаючи стихійні явища природного
характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха біологічного,
техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин й обладнання, масові
епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, блокади, громадські
заворушення, прояви тероризму, масові страйки та локаути, бойкоти тощо), а також видання заборонних
або обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні
або незаконні заборонні чи обмежуючі заходи названих органів, які унеможливлюють виконання
Сторонами цього Договору або тимчасово перешкоджають його виконанню.
5.3. Якщо форс-мажорні обставини та (або) їх наслідки тимчасово перешкоджають виконанню цього
Договору, то виконання цього Договору зупиняється на строк, протягом якого воно є неможливим.
6. Строк дії Договору та інші положення.
6.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до «31» грудня 2019р.
6.2. Умови даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін з обов’язковим складанням
письмового документу.
6.3.Дострокове розірвання Договору можливе лише за письмовою згодою Сторін, якщо інше не
встановлено Договором або законодавством України.
6.4. Усі спори, що пов’язані з цим Договором вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо
спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за
встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, визначеному відповідним чинним
законодавством України.
6.5. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін.
6.6. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються нормами чинного законодавства.
6.7. Після підписання цього Договору усі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та
протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну
силу.
7. Додатки до Договору
7.1. Невід’ємною частиною цього Договору є :
Додаток №1 - Специфікація.
8. Місцезнаходження та реквізити Сторін
Постачальник
ФО-П КОСМІН АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
Код СДРПОУ 3068608211
62472, Харківська обл., Харківський р-н,
м. Мерефа, вул. Слюсаренко Генерала,
будинок 14
п/р иА383515330000026001052335655
АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Платник єдиного податку II групи

Покупець
ВІННИЦЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ КОЛЕДЖ
Код СДРПОУ 01118413
Адреса: 21001, Вінницька обл., м. Вінниця, вулиця

Керівник

Фаліштинський М.В.

Додаток №1
до Договору поставки № 0811-1
від
2019 року

УЗ,

Специфікація

№
п/п
1
2
3

Найменування Товару
Припливно-витяжна система вентиляції з
рекуперацією тепла «РИАЛА-150» (Ь=1000)
Припливно-витяжна система вентиляції з
рекуперацією тепла «РЯАКА-200С» (Ь=1000)
Припливно-витяжна система вентиляції з
рекуперацією тепла «РЯАЫА-200С» (Ь=1000)

Кількість,
шт.
1

Ціна,
грн/шт
6 900,00

Сума, грн.
6 900,00

1

9 000,00

9 000,00

1

7 400.00

7 400.00

Всього

23 300,00

Всього 23 300,00 грн. (Двадцять три тисячі триста гривень 00 копійок), без ПДВ.

Постачальник

Покупець

ФО-П КОСМІН АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
Код ЄДРПОУ 3068608211

ВІННИЦЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ КОЛЕДЖ
Код ЄДРПОУ 01118413
Керівник

Фаліштинський М.В.

