Примірник ЗАМОВНИКА

Договір № СП006243
придбання періодичних видань
м. Київ

«

Ос

»

2018 року

ТОВ «МЦФЕР — Україна», в особі керівника відділу клієнтського сервісу Павлик Віти
Олександрівни, яка діє на підставі Довіреності № 8 від 02.01.2018р., далі «ВИДАВЕЦЬ», з одного
боку, та Управління охорони здоров'я Білоцерківської міськрї ради, в особі
....

.......... .............................................................................'о

....................................

який діє на підставі ....... ..........................................................................................................................
далі «ЗАМОВНИК», з іншого боку, далі разом — «СТОРОНИ», уклали цей Договір про таке:

1. Предмет Договору
1. 1.

Предметом Договору є придбання, тобто передача (відправлення) ВИДАВЦЕМ ЗАМОВНИКУ
наступних видань (надалі — «ВИДАННЯ»):
№
1.

Назва
Ж ур н ал К адр ов и к -01

6 міс з 01.07.2018р.

Од.

Кіль
кість

ш т.

1

2. Обов’язки СТОРІН
2 . 1.

ВИДАВЕЦЬ зобов'язується відправляти ВИДАННЯ за цією адресою, яку вказує ЗАМОВНИК
(далі — АДРЕСА ДОСТАВКИ^
.
.
ш
Вулиця, будинок, кімната:.
.
.
..... ...................... 7 .М Я '*.........................
Місто, район, область:
....х.
..., ^ > Ъ. .................
Організація-отримувач:......................................... ТУуїл,'..................З ........................... ч.........
Контактна особа (ПІБ, телефон):
.......

2 . 2 . ВИДАВЕЦЬ зобов'язується відправляти ВИДАННЯ за АДРЕСОЮ ДОСТАВКИ не пізніше
4 днів з дати виходу їх з друку, але з дати підписання цього Договору.
2.3. ЗАМОВНИК зобов'язується оплатити повну суму цього Договору протягом ЗО календарних
днів з дати підписання цього Договору.
2.4. У випадку зміни АДРЕСИ ДОСТАВКИ чи реквізитів ЗАМОВНИК зобов'язується завчасно
повідомити про це ВИДАВЦЯ у письмовому вигляді.

3. Сума Договору і порядок розрахунків
3.1.

Загальна сума замовлених ВИДАНЬ становить 1 590,00 (Одна тисяча п'ятсот дев'яносто
гривень 00 копійок) грн. без ПДВ згідно з пп. 197.1.25 п. 197.1 ст. 197 р. V ПКУ (податкова
пільга для вітчизняних видавців)..

3.2.

Загальна сума замовлених ВИДАНЬ включає вартість їх доставки.

3. 3.

Придбання ВИДАНЬ здійснюється шляхом перерахування коштів ЗАМОВНИКОМ на
розрахунковий рахунок ВИДАВЦЯ в сумі, яка вказана в п. 3.1.

3.4.

Всі розрахунки за Договором здійснюються у гривнях.

3.5.

Право власності на ВИДАННЯ переходить до ЗАМОВНИКА під час підписання видаткової
накладної.

4. Відповідальність СТОРІН
4.1.

При частковому чи повному невиході тиражу ВИДАНЬ, ВИДАВЕЦЬ компенсує ЗАМОВНИКУ
видавничу вартість цього тиражу.

4.2.

У разі невиконання обов’язків визначених цим Договором, ВИДАВЕЦЬ зобов'язаний
сплатити ЗАМОВНИКУ пеню у розмірі облікової ставки НБУ.
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4.3.

ВИДАВЕЦЬ несе повну моральну та матеріальну відповідальність за порушення графіка
виходу ВИДАННЯ, здвоєння номерів, невихід або ліквідацію ВИДАННЯ.

4.4.

ЗАМОВНИК має право анулювати замовлення на ВИДАННЯ, сповістивши про це письмово
ВИДАВЦЯ не менш ніж за ЗО календарних днів до першого числа місяця, з якого
проводиться таке анулювання.

5. Форс-мажорні обставини
5.1.

СТОРОНИ звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання
договірних зобов'язань, якщо таке сталося внаслідок дії нездоланної сили (стихійне лихо,
військові дії, акти органів влади та інші).

5.2.

В разі настання обставин з п. 5.1 СТОРОНИ зобов'язані прийняти спільне рішення щодо
подальших договірних відносин протягом 10 календарних днів.

6. Інші умови
6.1.

Всі зміни та доповнення до цього Договору матимуть силу, якщо вони виконані письмово та
завірені підписами уповноважених представників та печатками СТОРІН. Пропозиції щодо
змін та доповнень розглядаються СТОРОНАМИ протягом 20 календарних днів.

6.2.

Суперечки, що виникають між СТОРОНАМИ при виконанні цього Договору, вирішуються
шляхом переговорів, а при неможливості дійти згоди — у порядку, визначеному
законодавством України.

6.3.

Сплата штрафних санкцій та недоїмок не звільняє СТОРОНИ від виконання зобов'язань,
передбачених умовами Договору.

6.4.

Для виконання зобов’язань за цим Договором ВИДАВЕЦЬ має право залучати третіх осіб та
покладати на них виконання своїх обов’язків.

6.5.

Договір набирає чинності від дня його підписання і діє до 31 грудня 2018 року.

6.6.

Цей Договір складений українською мовою у двох примірниках, що мають однакову
юридичну силу, по одному для кожної зі СТОРІН.

7. Реквізити та підписи СТОРІН
ВИДАВЕЦЬ:
ТОВ «МЦФЕР — Україна»
02002, м. Київ, вул. Є. Сверстюка, 11-А
0ДРПОУ 33542497, ІПН 335424926538
Р/р 26001503656 в ПАТ «Райффайзен Банк
Аваль» МФО 380805
Є платником податку на прибуток на загальних
підставах
Керівник ві,

ЗАМОВНИК:
Управління охорони здоров'я
Білоцерківської міської ради
V & Ç V .& Q

, 'О' ~

.........

...Ш Ш KSoi ш Щ )

рвісу
лик В. О.
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