
.Щоговiр Xn{
поставку товару

м.Славуга "10" серпня 2020 р.

Управлiнпя культури впконавчого KoMiTery Славутськоi MicbKoi рддцl в особi нача"пьника Сакалюка
Сергiя fIетровича, rцо дiе на пiдставi Положення (да-пi - Замовник), з однiеТ сторони, i Фiзична особа -
пiдприемець Мучичка Микола Юрiйович, що дiе на пiдставi Витяry з реестру платникiв единого податку
2З15000000000428l (дшi * Постачальник), з iншоТ сторони, разом - Сторони, укпirли цей,Щоговiр про
наступне:

1. Предмет договору
l . 1 . "Постачальник" зобов'язуеться поставити товар : стiлець розкладний

(колзакупiвлiзгiдноДt02l:2015-3911-сидiння,стiльцiтасуггугнiвиробиiчастинидоних),вподальшому
в даному,Щоговорi - "Товарl'.

1.2. Замовник зобов'язуеться прийняти Товар i оплатити його на ).мовах, передбачених даним
,Щоговором.

2. Idiшa i загальна сума договору
2.1. Щiни на товар встановлюються в нацiональнiй ва;lютi УкраiЪи - гривнi.
2.2. Загальна сума,Щоговору скJIадае 49 б25100 грн. 00 коп, |сорок dев'яmь muсяч шiсmсоm dваdцяmь

п'яmь zpH. 00 коп.).
3. Умови розраryпкiв

З.1. Оплата здiйснюсться Замовником за фактично отриманий Товар на пiдставi нrшежно оформленшr
рФуil€ та видатковоТ накладноI протягом 20 (двадцяти) банкiвських днiв вИ дати ik надання.

_ З.2, Розрахунки за товар здiйсtпоються у разi наявностi та в межах вiдповiдних бюджетних асигнувань в
безготiвковiй формi шляхом перерахування грошових коштiв на розра4унковий рахунок Постачальника.

З.З. У разi затримки бюджетного фiнансування розрахунок за товари здiйснюеться протягом З-х
банкiвськпr днiв з дати отримання Замовником коштiв бюджетного призначення на фiнансування товару на
поточний рахунок Замовника.

4. Якiсть товару {.

4.1. ЯкiСть товару повинна повнiстю вiдповiдати yciM нормам та вимогам, що визначають якiоть товару
ДаНОГО ВИДr, технiчним умовам заводу-виробника, забезпечувати Його повну придатнiсть дJuI використання за
його метою, мати сертифiкати вiдповiднgстi на комплекц/ючi матерiали.

4,2. Товар Повинен постzIвлятися комплектно вiдповiдно до вимог стандартiв та технiчних умов.
4.3. Товар повинен вiдповiдати вимогам охорони працi, екологiТ,u по*Й"оТ безпеки.

5. Умови постачацня товару та гарантiйне обслуговування
5.1. Строк поставки товару: до 31.08.2020 року.
5.2. Мiсце поставки товару вул. Я.Мулрого, 64 м. Славра, Хмельницька обл., 30000
5.3, Доставкv. зав?нтаrrсення-розвантаження за кiнцевим мiсцем цризначення, вказаним

Замовником, Постачальшик проводить за cBoi кошти.
5.4. Гарантiйний TepMiH на Товар, що поставлясться по цьому Щоговору (TepMiH, на протязi якого

Постачальник гарантУе якiсть товарУ та виконуе роботи по гарантii) скJIадае _ календарних мiсяцiв з
моменч/ прийняття Товару Замовником (iз дати пiдписання акry приймання-передачi товару та./або видатковот
накладноТ на Товар). ГIiд чаС гарантiйного перiоду Постачальник проводить вiдновлення працездатностi
Товару, що е предметом закупiвлi, rrrляхом його ремоЕry або замiни у cepBicHoMy центрi.

5.5. Постачальник гараЕryе якiсть ToBapiB } чiлому. Гарантiйний строк на комплектуючi вироби i
складовi частини ввa)каеться рiвним гараrrгiйному строку на основний вирiб, якщо iнше ,n" .rередбur""о
стандартами (технiчними умовами) на основний вирiб.

5.6. Постачальник вiдповiдас за недолiки Товару, якщо BiH не доведе, що вони виникJIи пiсля його
переданнJI ЗамовникУ внаслiдоК порушеннЯ ЗамовникоМ правиJI корисryвання таlчи зберiгання Товару, дiй
TpeTix осiб, випадку або непереборнотсили. Строки i порядок встановлення Замовником недолiкiв поставлених
йому ToBapiB, якi не моглИ б5rги виявЛенi прИ звичайномУ ix прийманнi, i пред'явлення Постачальнику
претензiй у зв'язкУ з недолiками поставлених ToBapiB визначаються законодавством вiдповiдно до вимог
[{ивiльного кодекау УкраТни.

5.7. Постачальнlж зобов'язуеться виконати своТзобов'язанrUI по гарантiйному ремонту ToBapiB протягом
14 календарних днiв з моменту отриманнJI решамацiт на Товар вiд Замовника.



б. Цередача i прийманця товару
6.1. Приймання-передача товару по кiлькостi, комплектностi проводlтгься вiдповiдно до товаро-

супровiдних доrсументiв, по якостi - вiдповiдно до документiв, цдо засвiдчуrgгь його якigгь.
6.2. Якщо поставлений товар виlIвиться неякiсним, або таким, що не вiдповiдае умовам цьою,Щоговору,

Виконавець зобов'язаний замiнити цей товар прOтягом 2 (двох) робочоr днiв. Bci витрати, пов'язанi iз замiною
товару неналежноТ якостi, несе Постачzшьник.

7. ПакуванЕя та маркування
7.1. Товар повинен поставитися комплектно вiдповiдно до вимог стандартiв татехнiчнихумов, повинен

бути новим. Упаковка, в якiй вiдвантажусться товар, повинна вiдповiдати державним стандартам або
технiчним умовам, забезпечувати його зберiгання та буги непошкодженою пiд час транспортуванIш.

8. Вiдповiдальнiсть cTopiH
8.1. Постач€шьник зобов'язуеться вiдваrrтzDкити продукцiю належноi якостi та в упаковцi, яка вiдповiдае

характеру Товару, забезпечуе його цiлiснiсть та зберiгання якостi прOтягом транспортувЕlнЕя.
8.2. Замовник зобов'язаний оплатити Товар вiдповiдно до роздiлу З даного ,Щоговору. При поставцi

неякiсноТ продукцii Замовник може вiдмовитися вiд Товару, який не вiдповiдае вимогам роздiлry 4.
8.З. У разi затримки поставки Товару або поставки не в повному обсязi, заявJIеному Замовником,

Постачальник сшIачуе пеню у розмiрi однiеТ облiковоi ставки НБУ вiд варюстi недопоставленого товару за
кожен день затримки.

8.4. Сплата пенi не звiльrrяе сторони вiд виконання прийнятих на себе зобов'язань по,Щоговору поставки.
8,5. У випадках, не передбачених цим Щоговором, Сторони несуть вiдповiдальнiсть, передбачену чинним

законодавством УкраiЪи.
9. Обставини пепереборноi сили

9.1. Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за невиконання або нена.пежне виконання зобов'язань
за цим ,Щоговором у разi виникнення обставин непереборноТ сили, якi не iснували пiд час укJIадання
Щоговору та виникJlи поза волею CTopiH (аварiя,катастрофа, стихiйне лихо, епiдемiя, епiзоотiя, вiйна тощо).

9.2. Сторона, що не може викоIц/вати зобов'язання за цим !оговором унаслiдок дii обставин
непереборноi сили, повинна не пiзнiше нiж протягом двох календарних днiв з моменry Тх виникнення
повiдомити про це iншу Сторону у письмовiй формi.

9.3. ,Щоказом виникнення обставин непереборноi сили та строку ix дii е вiдповiднi документи, якi
видаються Торгово-промисловою палатою, УМНС УкраiЪи та iнш.

9.4. У разi, коли строк дiТ обставин непереборноТ сили продовжуеться.бiльше нiж 10 календарних
днiв, кожна iз CTopiH в установленому порядку мае право розiрвати цей {оговiр.

l0.1. У випадку виникненн" 
".,opi* "#'ruнffi:ЖТrЪому ,Щоговору Сторони зобов'яз5rються

вирiшувати ix шляхом вза€мних переговорiв та консультацiй.
10.2. У разi неможгtивостi досягц/ти згоди мiж Замовником i Постачальником стосовно спiрного

питання, спiр вирiшуеться згiдно з чинним законодавством Украi'ни у судовому порядку .

11. Строк дiiдоговору
11.1. Щей ,Щоговiр набирае чинностi з моменту його пiдписання та дiе до З1.12.2020 року, а в частинi

фiнансових зобов'язань - до повного викон€lнIuI.
1 1.2. Сторони, у вiдповiдностi до ст. 63 l IЩУ, узгодили, що умови Щоговору застосовуються до вiдносшr

мiж ними, якi виникли з 03 серпня 2020 року.
1l.З. Щей .Щоговiр викладений украiЪською мовою в двох примiрниках, якi мають однilкову юридичну

сиц/, по одному для кожноТ iз CTopiH.
l1.4. Строк дiТ договору та виконання зобов'язань щодо передачi товару може продовжитися у разi

ВИНИКнення документально пiдтверджених об'ективних обставин, що спричинили таке продовження, у тому
числi форс-м:Dкорних обставин, затримки фiнансуванIIJI витрат замовника за умови, що TaKi змiни не
призведдь до збiльшеншI суми, визначеноТ у логоворi.

12.Iншi умови
12.1. Щей.ЩОГОВiР МОже бути змiнено та доповнено за згодою Замовника i ПостачЕuIьника, а також в

iнших випадках, передбачених чинним законодавством Украihи.
12.2. Змiни, доповн9ння до ,Щоговору, а так само розiрвання Щоговору оформлюються в письмовiй формi

ЯК ДОДаткОвi угоди та пiдписуються )дIовнов'аженими представниками Замовника i Виконавця.
12.3. IcToTHi умОви договору про закупiвлю не MoxqyTb змiнюватися пiсля його пiдписаншI до виконаннrI

зобов'язань сторонами у повному обсязi, KpiM випадкiв:
123.\. зменшеншI обсягiв зшgrпiвлi, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видаткiв замовника;



r

12.з.2.ПокраЩеННяякосТiПреДМеТаЗаКУПiВЛi,ЗаУМоВИЩоТакеПокраЩенняНеПрИЗВеДеДоЗбiЛЬшеНнЯ

"*",i;Тi:Б}ъ*:х-#:#-;Тпilil;* 1Rо 
закчпlвлю т^::::::j#"ж:.i;;х:"IГТJ,Ж#,:тIередачi

товару у разi виникнення документально пiдтверджених об'сп,"uп"х обставин, що спричинили таке

продовженНя, у тому числi обставин неперебогнот си1l,л.,.тр",о" фiнансування витрат ,3амовника, за умови

ЩотакiзмiнинеПрИЗВеДуТЬДозбiльшенп,.у'","".пu:::::.'.вдоговорiпрозакупiвлю;
12.з.4.погодження змiни цiни в договорi про закупiвп-ЙiО.*ЬПu.""П" (беЗ ЗМiНИ КiЛЬКОСТi (ОбСЯГУ) Та

якостi ToBapiB, робiт i послуг), у тому числi у разi коливання цiни товару на ринку;

12.з.5, змiни цiни в договорi про,uпiпi,лю узв,язку зi змiною ставок податпiu iзборiв таlабо змiною

умов щодо надання пiльг з оподатк},ва"", ] пропорчiипо до змiни *-"1 
:_]i:,:i 

таlабо пiльг З ОПОДаТКУВаННЯ;

12,3.6.змiнивстаноВЛеноГоЗГlДНоiз:законоДаВсТВоМорГаНаМиДержавноiсТаТисТиКИiндексУсПоЖиВЧИх

цiн, змiни оур.у iпо.ъмнот валюти, змiни бiржових _:]:|rj::;;;;;;,;""il::tln,, ARGUS регульованих цiн

(тарифiв) i норматиВiв, щО застосовуЮться В договорi про закупiвлю, у разi вс,тановленl]я в договорi про

.uoyniuntо порядку ЗМiНИ ЦiНИ; плплvрl " :aTTi 41 Закону Украiни "ПРО

12.з.1 ,r*i"" y*ou y',u'",oy iз застосуванням положень частини шостоl с1

*u"'ъ.;i-i:l;;, 
може бути розiрваний замовником в односторонньому порядку в разi невиконання

П"-";т;."tr;ffiYъ;:iнхтiте 
права передавати права та обов,язки за цим !,оговором третiй особi без

*о"rнз жffi;r ilff*i;L'Щl?l"л"."вору пiдтверджують, що вони повiдомлtенi про своТ праВа

вiдповiдно до ст" В Закону Украiни кпро захист персон&пьних даних),

13. Мiсцезнаходження та банкiвськi реквiзити cTopiH:

вул. Я.Мулрого, 64, м,Славута,

постачальник:

ФоП Мучичка М. Ю,
091 09, Мукачiвський район
с.В.Коропець.вул,Механiзаторiв, 2 8

i,Б. :чruдз 0з2 j 5 7000000000026 00627 9з7

1"Ърr.пuченi "казуuа,и 
КР 0606000З00)

Ъ Лiuiu.опа ОЩ АТ Райфазен Банк Аваль

мФо 325570
Iпн2717902з7з
сдрпоу 2711902з7з

,Щата запису: 20.05.2009
Еоr"р."пЙ.у. 2З15 000 0000 004281

e-mail: biostoolua@gmail,com
1gл.; +38 050 16 2з бз9

Замовник:

у

Хмельницька обл., 3 0000

код СДРПОУ 2ЗВЗ82В.9

УЙраТни

П.&юоuаюр,

Ч. \trqз.В$''-S

'фilнчнд особа;
пiдпр}{aмaцL

Мучичка
Микола

Юрiйович
27 l 7902373


