ДОГОВІР ПОСТАВКИ № 2/2210

м. Біла Церква

2018 р.

Управління охорони здоров’я Білоцерківської міської ради в особі начальника Яблонського
Дениса Івановича , що діє на підставі Положення, названий в подальшому “Покупець”, з однієї сторони, і
фізична особа - підприємець Бабяк Олександр Анатолійович, що діє на підставі Свідоцтва про державну
реєстрацію серія В04 № 097725, назване в подальшому “Постачальник”, з іншої сторони, уклали цей Договір
про наступне.
1. Предмет Договору
1.1. Договір складений для забезпечення і проведення разових та багаторазових операцій купівлі-продажу
паперу та канцелярськимх товарів на суму 1178.39 грн.
2.Розрахунки і вид оплати.
2.1 .Оплату за товари (послуги) Замовник здійснює шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок
Постачальника в 10-денний теримін після поставки товару.
2.2, Ціна товару(послуг) зазначається в рахунках, які є невід’ємною частиною даного Договору, і
встановлюється відповідно до цінової політики Постачальника.
2.3 Загальна вартість операцій з купівлі - продажу, надання послуг, виконання робіт складає
одна тисяча сто сімдесят вісім гривень 39 коп.
3. Передача і приймання товару
3.1 Приймання-передача товару по кількості проводиться відповідно до товаросупровідних документів та
підтверджується накладною або актом виконаних робіт, по якості - відповідно до документів, що
засвідчують його якість.
3.2. При виникненні претензій по некомплектності чи якості товару Постачальник повинен здійснити
допоставку протягом 6 днів з дати отримання претензій від Покупця.
4. Якість товару
4.1. Постачальник гарантує якість товару згідно з технічними вимогами Замовника.
4.2. Товар повинен мати необхідні сертифікати, ліцензії, реєстраційні посвідчення.
4.3. Постачальник гарантує якість товару, що постачається Покупцю за цим Договором.
4.4. Якщо товар виявиться дефектним або таким, що не відповідає умовам цього Договору, Постачальник
зобов’язаний замінити дефектний товар. Всі витрати, пов’язані із заміною товару неналежної якості
(транспортні витрати та ін.), несе Постачальник.
4.5. Гарантії Постачальника не розповсюджуються на випадки недодержання правил зберігання.
5,Форс мажорні обставини
5.1. У випадку виникнення обставин , що роблять неможливим повне або часткове виконання Сторонами
зобов’язань по цьому Договору , якщо це викликано обставинами форс-мажору (стихійного лиха,
катастрофи, акти уряду, які б могли вплинути на умови цього Договору) термін виконання зобов’язань
продовжується на період часу, протягом якого вищеназвані умови зберігають силу.
6. Вирішення спорів
6.1. Спори, які виникають з цього Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів та прийняттям
відповідних рішень. При неможливості досягнути згоди між Сторонами Договору стосовно спірного
питання, спір вирішується згідно з чинним законодавством України.

7. Строк дії Договору
7.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання та діє до 31.12.18 року.
8. Прикінцеві положення
8.1. Дія Договору припиняється :
- повним виконанням Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором;
- за згодою Сторін;
- з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.

8.2. Цей Договір може бути змінено та доповнено за згодою Сторін, а також в інших випадках, передбачених
чинним законодавством України.
8.3. Зміни, доповнення до Договору, а так само розірвання Договору оформлюються в письмовій формі як
додаткові угоди та підписуються уповноваженими представниками обох Сторін. До додаткової угоди до
Договору прирівнюється обмін Сторонами листами, телеграмами, факсимільними повідомленнями,
телексами з послідуючим письмовим підтвердженням, завіреним підписом та печаткою Сторони, яка їх
надіслала.
8.4. Жодна із Сторін не має права передавати права та обов’язки за цим Договором третій особі без
отримання письмової згоди іншої Сторони.
8.5 3 метою забезпечення реалізації та регулювання господарських відносин, податкових відносин та
відносин в сфері бухгалтерського обліку відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського
кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні» Постачальник підтверджує, що ознайомлений з вимогами Закону України «Про захист
персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-УІ та інших нормативних актів про захист персональних
даних і надає згоду Покупцю на збір та обробку його персональних данних.
8.6 Цей Договір викладений українською мовою в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по
одному для кожної із Сторін.

9. Юридичні адреси та реквізити Сторін:
Покупець:
Управління охорони здоров’я
Білоцерківської міської ради
09117 м. Біла Церква вул. Водопійна,19
р/р 35418015020100 ГУ ДКСУ Київської області
МФО 821018 код 22208348

Постачальник:

Приватний підприємець
Бабяк Олександр Анатолійович
09100 м. Біла Церква, пров Студентський, 6/98
Р/р 26000118581 в ПАТ РБ «Аваль» м. Київ
МФО 380805 код 2456918951

