ДОГОВІР КУПІВЛІ - ПРОДАЖУ № 71/
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Управління охорони здоров"я Білоцерківської міської Ради____
в особі Начальника Управління охорони здоров"я Білоцерківської міської Ради
____уХ О \л^

о> о і ю

исхд_____ оюХЛяз&лхЩ__________

______ , іменований далі “Покупець”, з одного боку, та
що діє на підставі Положення________
Фізична особа підприємець Лимар Сергій Андрійович, в особі Лимаря С.А., що діє на
підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб
підприємців серія АБ № 455729 від 07.12.2000 року , є платником єдиного податку (2 група,
без ПДВ), згідно чинного ПК України, іменований далі “Продавець”,
з іншого боку, а разом іменовані “Сторони”, уклали цей Договір про наступне:
1.Предмет Договору
1.1 Продавець зобов’язується поставити та передати у власність Покупця товар, а
Покупець зобов’язується прийняти товар та оплатити його на умовах цього Договору.
1.2 Найменування товару: Автозапчастини до автомобіля
1.3 Виготовник товару Український виробник_________________
1.4 Місцезнаходження товару: м. Біла Церква, вул.Вернадського, З
2.Кількість та якість товару
2.1 .Одиниця виміру товару шт.,м.,л.,кан.,бан.,к-т.,__________________________
2.2 Загальна кількість товару визначається протягом кожної закупки згідно рахункуфактури на придбання товару.
2.3Термін усунення недоліків з моменту виявлення дефектів або заміни товару в межах
гарантійного строку 10 календарних днів.
3. Ціна
3.1 Ціна за одиницю товара визначається протягом кожної закупки в українських
гривнях.
3.2 Загальна вартість партії товару визначається протягомі кожної закупки товару в
українських гривнях (без ПДВ).
3.3 Загальна сума Договору становить 527,00 грн Ш’Ятсот двадцять сім гривен 00
копійок456)без ПДВ.
4.
Порядок розрахунків
4.1 Покупець оплачує партію товару протягом 14 банківських днів згідно
виставленого рахунку фактури, видаткової накладної , акту звірки, вимоги, на
розрахунковий рахунок, вказаний в первинній документації. Кінцевий термін оплати
за отриманий товар зазначається в рахунку-фактурі, видатковій накладній, Договорі на
кожну поставку товару, якщо такий укладається.
5. Умови та порядок поставки.
5.1.Поставка здійснюється транспортом Покупця зі складу Продавця.
5.2 Перехід права власності на товар здійснюється в момент передачі-прийняття
товару та оформлення відповідних документів:
• Видаткова накладна в 1 екз.
• Рахунок фактура в 1 екз.
• Договору на повну або часткову поставку товарів.
5.3 Товар повинен бути затарений і упакований Продавцем таким чином, щоб
виключити пошкодження і знищення його у період поставки до прийняття товару
Покупцем.
6. Передача товару.

6.1 Передача (приймання-здача)товару здійснюється в пункті поставки.
6.2 Прийом товару за кількістю і якістю здійснюється сторонами в порядку,
установленому чинним законодавство
7. Термін дії договору.
7.1 Цей договір набуває чинності з моменту підписання його сторонами і діє до
виконання сторонами своїх зобов'язань за Договором, кінцевий строк дії
договору-”_______________________ року.
8. Відповідальність сторін
8.1 Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх
обов’язків за цим Договором відповідно до чинного законодавства.
9. Розгляд суперечок.
9.1
Усі спори між сторонами, з яких не було досягнуто згоди, розглядаються у
Господарських або Арбітражних судах, згідно встановленого чинним
законодавством порядку.
10. Інші умови.
10.1
Усі зміни та доповнення до договору здійснюються у письмовій формі,
підписуються Сторонами та є невід”ємною частиною цого договору.
10.2
У випадках, не передбачених цим Договором, сторони керуються чинним
законодавством України.
10.3
Згідно закону України «Про захист персональних даних» Покупець, як
суб»єкт персональних даних, надає Продавцю, який володіє базою персональних
даних, дозвіл на обробку його персональних даних, відповідно до Закону, в межах
та виключно для здійснення його повноважень при проведенні господарської
діяльності.
10.4
Згідно закону України «Про захист персональних даних» Продавець, як
суб»єкт персональних даних, надає Покупцю, який володіє базою персональних
даних, дозвіл на обробку його персональних даних, відповідно до Закону, в межах
та виключно для здійснення його повноважень при проведенні господарської
діяльності.
10.5
Даний Договір складено українською мовою у двох оригінальних
примірниках, по одному для кожної з сторін.
11. Юридичні адреси та підписи сторін
Продавець:
Покупець:
ФОП Лимар С.А.
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