Договір постачання № СФВСН-0000004124
5 Травня 2018 р.

м.Біла Церква

Товариствр з обмежецо^о
леш
відповідальністю "КОМФІ ТРЕЙД", надалі за текстом іменоване - "Постачальник", в особі
СУ
, що діє на підставі Положення про структурні торгівельні підрозділи Товариства з
обме: ною відповідальністю «КОМФІ ТРЕЙД» (магазини) від 15.10.2015р., з однієї сторони, та
УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ МІСЬКС надалі за текстом іменоване - "Покупець", в особі
.
. що діє на підставі
/ п - с / ____________________ , з другої сторони,
надалі разом за текстом іменовані - "Сторони", а кожна окремо - "Сторона", на розсуд Сторін уклали цей Договір
поставки № СФВСН-0000004124 від 5 Травня 2018 р. року, надалі за текстом - "Договір" або "Договір поставки",
про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.
1.1. Постачальник на протязі строку дії цього Договору зобов'язується передати (поставити) у зумовлені строки
(строк) Покупцеві товар (товари) на умовах згідно цього Договору, а Покупець зобов'язується прийняти
вказаний товар (товари) і сплатити за нього певну грошову суму на умовах згідно цього договору.

1.2. Кількість товару, його асортимент (номенклатура за сортами, групами, видами, марками, типами), ціна на
товар та вартість кожної партії товару вказуються Постачальником у видаткових накладних на кожну
окрему партію товару. Сторони прийшли до згоди, що видаткові накладні враховуючи їх зміст, окрім
підтвердження безспірного факту передачі Постачальником та отримання Покупцем товару, являють собою
специфікацію до цього Договору.
2. УМОВИ ПОСТАВКИ.
2.1. Керуючись нормою пункту 4 статті 265 Господарського кодексу України, на дату укладання цього
Договору Сторони визначили, що поставка товарів за цим Договором буде здійснюватися Постачальником
на користь
Покупця
на умовах
ЕХ\Л/, згідно
Правил
ІНКОТЕРМС-2000,
але з
врахуванняк
внутрішньодержавного характеру поставки.
Постачальник здійснює поставку товару за адресою (пункт доставки товару):
м.Біла Церква _______________
2.2. Сторони вправі за спільною домовленістю на протязі строку дії цього Договору змінити базис поставки,
про що Сторони повинні укласти в письмовому вигляді зміни до цього Договору.
2.3. Завантаження товару до транспортного засобу в пункті відправлення здійснюється силами Постачальника.
Вивантаження (розвантаження) товару з транспортного засобу в пункті доставки здійснюється силами та за
рахунок Покупця. Постачальник не несе зобов'язання щодо вивантаження (розвантаження) товару з
транспортного засобу в пункті доставки.
3. ПЕРЕХІД РИЗИКІВ ТА ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ТОВАР.
3.1. Передача Постачальником товару та приймання товару Покупцем оформлюється видатковими накладними,
які підписуються уповноваженими представниками Сторін та скріплюються печатками Сторін.
3.2. Право власності на поставлений товар переходить від Постачальника до Покупця з моменту фактичної
передачі товару від Постачальника до Покупця з оформленням видаткових накладних.
3.3. Ризики випадкового знищення або випадкового пошкодження товару переходять від Постачальника до
Покупця з моменту фактичної передачі товару від Постачальника до Покупця за умовами пункту 3.1. цього
Договору.
4. ПРИЙМАННЯ ТОВАРУ ПОКУПЦЕМ
4.1. В момент передачі Постачальником Покупцю товару, Покупець здійснює приймання товару за кількістю та
цілісністю упаковки товару. Претензії Покупця щодо кількості та цілісності упаковки товару приймаються
Постачальником до моменту підписання Сторонами видаткових накладних та проставляння на них печаток
Сторін, після оформлення видаткових накладних Постачальник не приймає будь-яких претензій від
Покупця щодо кількості товару та цілісності упаковки товару, поставленого Постачальником на користь
Покупця.
4.2. Постачальник приймає від Покупця претензії щодо прихованих механічних дефектів
(механічних
пошкоджень товару) до моменту оформлення Сторонами відповідної видаткової накладної,
яка підтверджує факт передачі такого товару. Після спливу зазначеного строку Покупець не вправі
пред'явити Постачальнику будь-які претензії щодо будь-яких механічних дефектів товару.
4.3. З моменту передачі Постачальником та прийняття Покупцем товару, Постачальник не несе будь-якої
відповідальності за недоліки товару, якщо вони виникли після його передання Покупцеві внаслідок
порушення Покупцем та/або т р е т ій особами правил користування та/чи зберігання та/чи транспортування
онт зжемФсвару, дій треті^дсіб, випадку або непереборної сили тощо.
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4.4. За умови виявлення прихованих дефектів, які викликані виробничим характером (тобто з вини виробника),
та які не могли були виявлені Сторонами при передачі Постачальником та прийманні Покупцем,
Постачальник може здійснити заміну такого товару або повернути Покупцю вартість такого товару після
надання Покупцем на адресу Постачальника оригіналу Висновку авторизованого сервісного центру
виробника товару з підтвердження, що виявлений недолік виник з вини виробника товару (тобто виявлений
недолік є виробничим дефектом).
5. ПОРЯДОК УЗГОДЖЕННЯ ПАРТІЇ ТОВАРУ ТА СТРОКИ ПОСТАВКИ
5.1. Поставка товару здійснюється згідно із погодженими Сторонами заявками Покупця, наданими Покупцем на
адресу Постачальника засобами електронного чи факсимільного зв'язку або іншим зручним способом,
погодженим Сторонами.
5.2. Постачальник на протязі 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання від Покупця відповідної заявки розглядає
заявку та повідомляє Покупця про прийняття заявки до виконання або про не прийняття заявки до
виконання. Постачальник несе зобов'язання з постачання товару за умови прийняття заявки Покупця до
виконання.
5.3. Сторони визначають, що з моменту
отримання погодження Сторонами заявки, тобто прийняття
Постачальником заявки Покупця до виконання, заявка є обов'язковою для обох Сторін та не може бути
змінена в однобічному порядку будь-якою із Сторін. За погодження Сторін допускається зміна раніше
погодженої заявки, шляхом внесення Сторонами змін до такої заявки.
5.4. Якщо інше не передбачено Сторонами окремим письмовим погодженням Сторін, поставка товару по
погодженій Сторонами заявці здійснюється Постачальником не пізніше (протягом) 15 (п'ятнадцять)
календарних днів з дня отримання Покупцем підтвердження про прийняття Постачальником заявки до
виконання та за умови здійснення Покупцем повної оплати за товар (в залежності від того, яка з обставин
настане останньою).
6. ЦІНА ТОВАРУ, СУМА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ.
6.1. Ціна товару, що входить у партію поставки, вказана у видатковій накладній на поставку партії товару,
остаточною.
Зміна
остаточно узгодженої Сторонами ціни товару після його поставки Покупцю
не допускається. Ціни встановлюються у національній валюті України.
6.2. Сума цього Договору складається з суми вартості партій товарів, поставлених Постачальником на адресу
Покупця на протязі строку дії цього Договору.
6.3. Покупець зобов'язаний сплатити вартість товару на умовах 100% (сто процентної) передоплати його
вартості протягом 5 (п'яти) банківських днів з дати виставлення Постачальником відповідного рахунку на
адресу Покупця.
6.4. Оплата здійснюється у розмірі
повної вартості
партії поставки
товару шляхом
безготівкового
перерахування на поточний рахунок Постачальника, зазначений у реквізитах Постачальника в цьому
Договорі або на інший банківський рахунок Постачальника, про який Покупець був повідомлений
письмово, або шляхом внесення готівки в касу.
6.5. Постачальник має право притримати товар до моменту повної оплати Покупцем його вартості.
7. ОБСТАВИНИ, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН (ФОРС-МАЖОР).
7.1. Сторони погодилися, що у разі виникнення обставин непереборної сили, а саме: війни, військових дій,
блокади, ембарго, валютних обмежень, змін у законодавстві сторони, що повинна виконати господарське
зобов'язання, які унеможливлюють виконання Стороною своїх зобов'язань за даним договором, пожеж,
повеней, іншого стихійного лиха чи природних явищ, та безпосередньої дії таких обставин на Сторону, яка
повинна виконати господарське зобов'язання, Сторона звільняється від виконання своїх зобов'язань на час
дії зазначених обставин. У разі коли дія зазначених обставин триває більш ніж 90 днів, кожна із Сторін має
право на розірвання Договору і не несе відповідальності за таке розірвання за умови, що вона повідомить
про це іншу Сторону не пізніше ніж за ЗО діб до розірвання. Достатнім доказом дії таких обставин та
терміну дії є документ, виданий Торгово-промисловою палатою України.
8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.
8.1. Сторона, яка порушила
господарське
зобов'язання,
визначене
цим
договором
та/або
чинним
законодавством України, зобов'язана відшкодувати завдані цим збитки Стороні, права або законні інтереси
якої порушено.
8 .2 . У разі прострочення Покупцем оплати за поставлену Постачальником партію товару, Постачальник має
право вимагати, а Покупець зобов'язаний сплатити пеню у розмірі 0,7% (нуль цілих сім десятих процентів)
від вартості товару, за який прострочено оплату, за кожний день прострочення платежу.
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ж /.

я

а

нарахування пені за несвоєчасну оплату здійснюєть
я по оплаті

^ 0м
Договір поставки №

С Ф В С Н -00 00 00 4124 "

Сторінка 2 а З
від 5 Травня 2018 р.

9. ІНШІ УМОВИ.
9.1. Цей Договір набуває чинності з дати його укладання Сторонами (підписання обома Сторонами та
проставляння печаток Сторін) і діє по "31" грудня 2018 року включно, але в будь-якому випадку до
повного виконання зобов'язань Сторін.
9.2. Усі інші питання, неврегульовані цим Договором, вирішуються відповідно до вимог чинного законодавства
України.
9.3. Всі зміни та доповнення (додаткові угоди та додатки) до цього Договору мають юридичну силу, якщо вони
складені у письмовому вигляді, підписані уповноваженими представниками Сторін та скріплені печатками
Сторін. Такі зміни є невід'ємною частиною Договору.
,
9.4. Сторони зобов'язуються не передавати будь-яким чином права та обов'язки по цьому Договору будь-яким
третім особам без наявності письмової згоди іншої Сторони. Угода без вказаного погодження є недійсною
та не має юридичної сили.
9.5. При виникненні між Сторонами спорів чи розбіжностей за цим Договором або в зв'язку з ним, Сторони
повинні зробити усе необхідне для врегулювання зазначених спорів і розбіжностей шляхом переговорів.
У випадку не досягнення Сторонами домовленості, спори розв'язуються у відповідності до законодавства
України в Господарському суді.
9.6. З метою встановлення автентичності тексту даного Договору, Сторони здійснюють його парафування,
шляхом проставляння своїх підписів та печаток на кожній його сторінці.
9.7. Цей договір укладено у 2 (двох) оригінальних примірниках українською мовою, кожний із яких має
однакову юридичну силу.
10. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН.
Постачальник:

Покупець:

ТОВ "КОМФІ ТРЕЙД"

УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

49100, м. Дніпропетровськ,
бул. Слави, 6-Б, кімната 413

Адрес: Україна,, тел.380456388904

код в ЄДРЮОФОПГФ 36962487
п/с 26002050009988
в ПАТ КБ "ПриватБанк", МФО 305299
Витяг з реєстру платників ПДВ від 19.09.2016р.
за № 1628014500129

код ЄДРПОУ
22208348
п/р
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