ДОГОВІР ПОСТАВКИ № 7/2240
м. Біла Церква
Управління

.8 2018 р.
охорони

здоров ’я

Білоцерківської міської ради

в особі В.п. начальника

Яблонського Дениса Івановича , що діє на підставі Положення, названий в подальшому “Покупець”, з
однієї сторони, і ПП Бадзюка Миколи Петровича , що діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію
АВ №461395, названий в подальшому “Постачальник”, з іншої сторони, уклали цей Договір про наступне.
1. Предмет Договору
1.1. Договір складений для забезпечення і проведення разової операції купівлі-продажу послуг з перевірки
технічного стану легкового автомобіля на загальну суму 280,00 (П ’ятсот шістдеся грн. 00коп.)
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 рахунку, який 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
Двісті вісімдесят ГРН.ОО коп.
3. Якість послуг
3.1. Постачальник гарантує якість наданих послуг згідно з технічними вимогами Замовника.
3.2. Якщо послуга виявиться такою, що не відповідає умовам цього Договору, всі витрати, пов’язані із цим,
несе Постачальник.
4.Форс мажорні обставини
4.1. 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.
5. Вирішення спорів
5.1. 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.
6. Строк дії Договору
6.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання та діє до 31.12.18 року.
7. Прикінцеві положення
7.1. Дія Договору припиняється :
- в зв’язку зповним виконанням Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором;
- за згодою Сторін;
- з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.
7.2. Цей Договір може бути змінено та доповнено за згодою Сторін, а також в інших випадках, передбачених
чинним законодавством України.
7.3. 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 послідуючйм письмовим підтвердженням, завіреним підписом та печаткою Сторони, яка їх
надіслала.
7.4. Жодна із Сторін не має права передавати права та обов’язки за цим Договором третій особі без
отримання письмової згоди іншої Сторони.
7.5. Цей Договір викладений українською мовою в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу,
по одному для кожної із Сторін.

8. Юридичні адреси та реквізити Сторін:
Покупець:

Постачальник;

Управління охорони здоров’я
Білоцерківської міської ради
09117 м. Біла Церква вул. Водопійна, 19
р/р 35418015020100 УДК в Київській області
МФО 821018 код 22208348

Товариство з обмеженою відповідальністю
09100,м. Біла Церква, вул.. Комсомольська,81 кв. 16
р/р 26059727188328 в АКБ «Аваль» м. Київ
2263305679

