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УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ,
в особі в.п. Яблонського Д.І., що діє на підставі Положення (далі - Замовник), з однієї
сторони, і ТОВ "АК-ГАЗПРОГРЕС", в особі директора Алєксєєнка Григорія
Степановича, що діє на підставі Статуту (далі - Виконавець), з іншої сторони, разом Сторони, уклали цей договір про таке (далі - Договір):
1. Предмет договору
1.1.
Виконавець зобов’язується поставити Замовникові товари, зазначені в
Договорі (Специфікації), а Замовник - прийняти і оплатити такі товари: газ скраплений.
№
п/п
1.

2.

Найменування
(номенклатура, асортимент
товару)
Газ скраплений
Бензин А-92є

Кількість товарів
згідно накладних
згідно накладних

1.2.
Обсяги закупівлі товарів можуть бути зменшені залежно від реального
фінансування видатків.
2. Якість товарів
Виконавець повинен передати (поставити) Замовнику товар (товари), якість яких
відповідає умовам стандарту.
3. Ціна договору
3.1. Ціна цього Договору становить 4 602,00грн. (Чотири тисячі шістсот дві грн. 00
копійок).
3.2. Ціна цього Договору може бути змінена за взаємною згодою Сторін.
4. Порядок здійснення оплати
4.1. Розрахунки проводяться шляхом:
Оплати Замовником після пред’явлення Виконавцем рахунка на оплату товару
(далі - рахунок).
4.2. До рахунка додаються накладні.
5. Поставка товарів
5.1. Строк (термін) поставки (передачі) товарів - до 31 грудня 2018 року.
5.2. Місце поставки (передачі) товарів: АГЗП м.Біла Церква пров.Будівельників, 1
6. Права та обов’язки сторін
6.1. Замовник зобов’язаний:
6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлені товари;
6.1.2. Приймати поставлені товари (надані послуги або виконані роботи) згідно з
актом.
6.2. Замовник має право:
6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов’язань
Виконавцем, повідомивши про це його у строк один місяць;
6.2.2. Контролювати поставку товарів (виконання робіт або надання послуг) у
строки, встановлені цим Договором;

6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі товарів (виконання робіт або надання послуг) та
загальну вартість цього Договору залежно від реального стану фінансування видатків. У
такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;
6.2.4. Повернути рахунок Виконавцю без здійснення оплати в разі неналежного
оформлення документів, зазначених у пункті 4.2. розділу 4 цього Договору (відсутність
печатки, підписів тощо).
6.3. Виконавець зобов’язаний:
6.3.1. Забезпечити поставку товарів (виконання робіт та послуг) у строки,
встановлені Договором;
6.3.2. Забезпечити поставку товарів (виконання робіт або надання послуг), якість
яких відповідає умовам, встановленим розділом 2 цього Договору;
6.4. Виконавець має право:
6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлені товари (надані
послуги або виконані роботи);
6.4.2. На дострокову поставку товарів (виконання робіт або надання послуг) за
письмовим погодженням Замовника;
6.4.3. У разі невиконання зобов’язань Замовником Виконавець має право
достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк один місяць.
7. Відповідальність сторін
7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за
Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.
7.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов’язань при закупівлі
товарів (робіт або послуг) за бюджетні кошти Виконавець сплачує Замовнику штрафні
санкції (неустойка, штраф, пеня), а у разі здійснення попередньої оплати Виконавець, крім
сплати зазначених штрафних санкцій, повертає Замовнику кошти з урахуванням індексу
інфляції.
7.3. У разі несплати або несвоєчасної сплати Замовником Виконавцю за поставлені
товари Замовник сплачує Виконавцю штрафні санкції (неустойка, штраф пеня), а також
сплачує заборговані кошти з урахуванням індексу інфляції.

8. Обставини непереборної сили
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне
виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили,
які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія,
катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).
8.2. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії
обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом трьох днів з моменту їх
виникнення повідомити про те іншу Сторону у письмовій формі.
8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні
документи, які видаються уповноваженими органами.
8.4. У разі коли дії обставин непереборної сили продовжуються більше ніж три дні,
кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.
8.5. Виникнення обставин непереборної сили в момент прострочення виконання
Стороною свого обов’язку за Договором, позбавляє Сторону права посилатися на ці
обставини як на підстави для звільнення від відповідальності за Договором і не є
підставою для відмови Замовника від сплати за товар, поставлений до їх виникнення.
9. Вирішення спорів
9.1.
У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються
вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у
судовому порядку.
10. Строк дії договору
10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до 31 грудня 2018
року.
10.2. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають
однакову юридичну силу.
11. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін
Замовник
Виконавець
ТОВ "АК-ГАШРОГРЕС"
09100, Київська обл., м. Біла Церква, пров.
Будівельників, 1
Тел./факс: 0456 34 67 74
ЄДРПОУ: 38168795
ІПН: 381687910270
Св-во ПДВ:
р/р 26008210328981
В АТ «ПроКредит Банк» м.Київ
МФО 320984
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