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Якщо поставлений товар виltвиться неякiсяим. або таким. що не вiдповiдас умовам цьог0 fiоговор_r,,
Виконавець зобов'язаний замiнити цей товар протягом 2 (двох) робо.rихднiв. Bci витратиt пов'язанi iз замiною
товару нена-.lежноТ якостi- несе ПостаччlJIьник.

7. IIакування та маркування
7.1 , Товар повинен поставитися комплектно вiдповiдно до вимог стандартiв та технiчних умов, гIовиЕlен

бlти новим. Упаковка, в якiй вiдвантажуетьоя товар, повинна вiдповiдати державним стандартам або
технiчним умовам, забезпечувати його зберiгання та бути непошкодженою пiд час транспортування.

8. Вiднrовiдальнiсть cTopiH
В.1. fiостачаJIьник зобов'язуеться вiдвантыйсити продукцiю належноТ якоотi та в yпaк_oBlli. яка вiдгlовiдае

характеру Тсвару, забезпечус його цiлiснiсть та збеЁiгання якостi протяго}л транспо!jтчвання.
8.2. Замовник зобов'язаний оплатити Товар вiдповiдно до роздiл1,, З даного fiоговору. При поставut

неякiсноТ продl,кцiТ Замовник мохсе вiдмовитися вiд Т*вару, який не вiдповiдае виN{огаN{ розлiлу" 4.

8.З. У разi затримки поставки ToBap5z або поставки не в повному, обоязi, заявленому Замовникоnд.
Постача-цьник сллачуе гlеню у розмiрi однiеТ облiковоТ ставки НБУ вiд BapTocTi недоilоставленого товару за
кожен день затримки.

8.4. Сп"цата пенi не звiльняе сторони вiд виконання прийнятих на себе зобов'язань по Щоговору ilоставки,
8.5. У вr{падках. не передбачених цим ýогоз*ром. Сторсни нес},ть вiдповiдатьнiсть, передбачену чинним

законода BC,t Botl i'краТн и,

9. i. t-торони звiльняtоться вiд -,J;f,ff:::Нi#Ж::r# iЁI"**"-*жне виконання зобоs,язань
за циIl.! ýоговороlчl у pжi виникнення обставин непереборноТ сили, якi не iснували пiд час yь,Iаданн*

ýоговору та виникJIи поза волею CTopiH (аварiя.катастрофа. стихiйне лихо, епiдемiя, епiзоотiя, вiйна тощ0).
9.2, Сторона, тIIо не може виконувати зобов'язання за циь4 Щоговором унаслiдок дiТ обставин

непереборн+Т си;ти. поЕинна не пiзнitпе нiж прот"ягом двох календарн}rх днiв з моменry i,x виникЁенн.,т
повiдомита чро це iншу Сторонv 1/ письмовiй фор:чri.

9.-r. Jiсказом виникнеt{ня обста,вин негrеребориоi- сили та строкy ix дiТ е вiдповiднi документи, якi
видаютьс:?. ТсiгctBс-прс}dисловLrю па]lато}о. :/}r{Ei] Укра!еи та iнш.

9.-+. У разi. ко-ти :трок дri обставин непереборноТ сrrтипродовжуатьсябiльшеяiж i0 каJ]ендарFiих_

днЬл кожна iз CTopiH в установленому порядку мае право розiрвати цей fiоговiр.

10.1 , У вхпадку u"*r"n****" спорiв -#' }J=-*''*-::Н;ТjЪому ýоговору сторони зобс_]з,яз),lотьс.Ё
вирiиrуват;а ж ш:ляхом взасмних переговорiв та консультацiй.

l0.2" У разi неп,яолtливостi досягнути згоди MiэK Запловниколд i Поотача;rьником сто*t]внG спiрноr-*
fiplTaнHlt, crlip вирiшустьоя згiдно з чинним законLlдавст*оrъ{ Украiяи у судовому ilорядку .

11. Строк дiiдоговору
il.i. Цей,Щоговiр набирае чинностi з моменту його пiдписаннll та дiс до З1.|2.2020 року. а в частинi

фiнансових зобов'язань - до повного виконання.
1 i.2. i{ей Щоговiр викладений yKpaiЪcbKcllo мовою Е двох примiрниках, якi л,яаrоть однакову rоFilдичЕу

сI4лу. по одFiому для кожноТ iз CTopiH.
il _], {'грtк ,:iT Jоговору та виliоFIання зоSов'язань шодо лере.тачi TtiBapy i,!оце пр.J;овJкитися } р&,'

tsиниКНенllý i]oriybletiт€l_ЦbHo пiдтвердкеяих об'сктивних обставин. Iцо сiтричиниj]и тане продовженit;i. Y т*ý4у
ЧИСЛi фОРС-макорних обставин. затримки фiнансування витрат замовника за yмoвt{. шlо TaKi зrutiнэа не
призвед)ль до збiльшенfя суми, визначеноТ у договорi.

12. Iншi умови
12.i, i{еli,Щоговiр ;raoxte бути зьлiнено та доповнено за згодою Замовника i Постачfu-lьяика. а тако}к ý

iнцrих випадках. передбачених чинним законодаветвом УкраiЪи.
;2.2. Змiни, доfiовнення до fiоговору. а так с*мо рrэзiраання fiоговору +формлюfu]ться в письмовili форrаi

ЯК ДОДаТi]jС,fii ъ'годи та пiдписуtоться уIlовноважеfiрIi\4}l I]ре;iставIrиками Замовника i Виконавця.
l2.З. icToTHi умови договору про закупiвлlо i{e мо}к\,ть змiнюватися пiсля його пiдписанЕя до вЁконанFrЕ

зобов'язаrть сторонами у повнGм}i обсязi, KpiM випадкiв:
1 2.З. i . зменшеннJI обсягiв закупiвлi. зокрема з урахуванням фактичного обсягу видаткiв замовЕика:
12.З.2. покраtцення якостi предмета закугtiвлi, зб 1,,Moitи що ]гаке ilокращенtш не ilризведе до збi",-тьlпення

суми. визначtrrоt в договорi про закзrпiвлrс;



i 2.З.З. продовженнJI строку дiТ rоговору ilро закуfiiвлю та строку виконаннJ{ зобов'язань Irlодо гlередi

товару у разi виникнення докуN{е}iтi],чьно пiдтвердженгх об'ективних обставин, що СприЧИН}iriи Т€

продовження. у тому-числi обставин непереборноТ сили. затримки фiнансування витрат замовi:iика, За умО
що TaKi зллiни не призвед}"ть до збiцьшеннJI с}ми. визначеноi в договорi про закупiвлю:

12,З.4. пGгодrкеннrI змiни цiни в договорi про закупiвлю в бiк зменшення (без змiни кiлькоотi {обсягу)
якостi ToBapiB. робiт i послуг). у тому числi у разi коливання цiни товару на ринку;

1-2.З"5. змiни цiни в договорi про закупiвлlо 1/ зв'язкy зi змiною ставок податкiв i зборiв тыабо змiнц

умов щодо наданЕя пiльг з оподаткування - пропорчiйно до змiни таких ставок rаJаба пiльг з оrIодаткуваЯН
1r2.3.6. змiни встановленого згiдно iз законодавством органами державноi статистики iндексу спОжИВЧ

цiн, змiни курсу iноземноi вЕuIюти, змiни бiржових котирувань або локазникiв Platts. ARGUS регульованИХ ]

(тарифiв) i нормативiв, що застосовуються в договорi про закупiвл}о, у разi встановлення в догОворi l
закупiвлю Еорядку змiни цiниl

12.З.l . змiни yмов у зв'язку iз заотосування&l полON{ень частини шостоТ ста,гтi 'L-I ЗакОн),'УКРаiЪИ "Г
r""бл i чнi зак} пi в"т i".

i2.4, fiоговiр моэlсе буги розiрваниГ* Замоьн}хi{ом в односторонньому порядку в разl невикОýаF

Постачальникоьа cBojx зобов'язань
l2.5. lКодна iз CTopiH не ма€ права тjередавати IIрава та обов'язки за ци}d ýоговt'lром тРетiЙ ОСОбi t

стримання цисььяовоТ згодrr iHtrioT Сторони.
i2.6. Сторони пiдписанням цього !оговору пiдтверд;кують. що вони повiдомленi про свОТ ПРi

вiдповiдно дс ст. 8 Закону Украiни кПро захист персонirльних даних).
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