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ПОСТАЧАЛЬНИК: Приватно - виробниче комерційне підприємство «ВАЛЛЕНТА», в
особі директора Арістова Юрія Вячеславовича, діючого на підставі Статуту підприємства,
відомості про який включені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань (далі -ЄДР) (21.11.2005), з одного боку, та
ПОКУПЕЦЬ: Комунальний заклад «Белградський районний центр ПМСД» в особі в. о
головного лікаря Георгієва Сергія Васильовича, що діє на підставі Статуту, з другого боку,
разом Сторони, уклали цей договір про наступне.
1.Предмет Договору
1.1. Постачальник передає у власність Покупця, а Покупець приймає та оплачує на умовах
викладених в Договорі, далі Товар, в асортименті, кількості та за цінами, що зазначені в
Специфікації, яка додається до Договору і є його невід'ємною частиною.
1.2. Обсяги закупівлі Товару можуть коригуватися Покупцем, залежно від реальної потреби та
виділених бюджетних асигнувань.
1.3. Найменування (номенклатура, асортимент) товару: перев'язувальні матеріали, код
єдиного закупівельного словника Д К 021:2015 - 33140000-3 Медичні матеріали.
2. Ціна та загальна сума Договору
2.1. Ціни на Товар, є договірними та погоджені і затверджені Сторонами у Специфікації, що
додається до Договору (Додаток № 1) та є його невід’ємною частиною.
2.2. Ціни, зазначені в цьому Договорі про закупівлю, не можуть змінюватися після його
підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, передбачених
ст.36 ЗУ «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 року № 922-VIII.
2.3. Ціна на Товар включає в себе витрати на: вантажно-розвантажувальні роботи,
транспортування Товару, його страхування, сплату податків і зборів (обов’язкових платежів) та
інші витрати.
2.4. Ціни на Товар встановлюються в національній валюті України. Валютою Договору є гривня
України.
2.5. Загальна сума Договору становить: 10 700,00 грн. (Десять тисяч сімсот гри.. 00 коп.) в т.
ч. ПДВ - 700,00 грн.
З.Порядок розрахунків
3.1. Покупець, відповідно до ч. 1 ст. 49 Бюджетного кодексу України проводить, шляхом
перерахування на безготівковий рахунок Постачальника оплату поставленого Товару з
відстрочкою платежу до 30 календарних днів, починаючи з дати підписання Сторонами
відповідних супроводжуючих документів (податкових, видаткових накладних, актів
приймання-передачі поставленого Товару).
3.2. У разі затримки бюджетного фінансування, розрахунки за поставлений товар здійснюються
при отриманні Замовником бюджетного призначення на фінансування цих товарів
3.3. При виникненні бюджетних зобов'язань оплата за поставлений товар проводиться при
наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань.
4. Порядок та строк поставки
4.1. Доставка Товару здійснюється відповідно облаштованим (за необхідності холодильним
боксом) транспортом Постачальника.
4.2. Постачання товару здійснюється за вимогою Покупця (при необхідності для ургентної
служби щоденно) з моменту підписання договору та до 31.12.2017 року включно за письмовою
заявкою Покупця. Постачальник здійснює поставку Товару Покупцеві протягом 5 (п’яти)
робочих дня з дня надходження письмової заявки від Покупця та відповідає за збереження
цілісності та якості товару при транспортуванні.
4.3. Постачальник здійснює поставку Товару за кінцевим місцем призначення: 68702 м.
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4.4.Постачання Товару та навантажувально-розвантажувальні робота здійснюється
транспортом Постачальника та за його рахунок.
4.5. Датою поставки Товару є дата, коли Товар був переданий у власність Покупця в місці
поставки, що підтверджується відповідними супроводжуючими документами (податковими,
видатковими накладними, актами приймання-передачі поставленого Товару).
4.6. Зобов'язання Постачальника щодо поставки Товару вважаються виконаними у повному
обсязі з моменту передачі Товару у власність Покупця у місці поставки та підписання
відповідних документів, зазначених у п. 4.5. Договору.
4.7. У разі прострочення Постачальником строків виконання зобов’язань, взятих на себе за
Договором, коли подальше виконання ним зобов’язань з порушеними строками втратило
інтерес для Покупця, він має право, попередньо повідомивши Постачальника, достроково
розірвати цей Договір, відмовитися від прийняття виконання і вимагати відшкодування збитків.
4.8. Покупець зобов’язаний своєчасно та в повному обсязі сплачувати за гіоставлені товари;
4.9. Покупець має право Достроково в односторонньому порядку розірвати цей Договір у разі
невиконання, чи не належного виконання зобов'язань або через одноразове грубе пору-шення
умов договору Постачальником, повідомивши про це Постачальника впродовж 2 робочих днів
з дня настання такої події. Грубим порушенням умов договору вважається :
4.9.1- порушення терміну поставки товару.
4.9.2. - порушення умов поставки та збереження товарного вигляду товару.
4.9.3. - поставка товару з порушення терміну придатності.
4.9.4. - здійснення поставки товару не в повному обсязі, асортименті чи кількості, що не
відповідає пропозиції постачальника та специфікації що є невід’ємною частиною даного
договору.
4.10. При виявленні порушення умов Договору складається Акт комісії про порушення.
4.11. В разі неналежного оформлення документів (відсутність печатки, підписів тощо)
Покупець повертає рахунок Учаснику без здійснення оплати.
5. Передача і приймання товару
5.1. Приймання-передача Товару по кількості та комплектності проводиться відповідно до
документів, вказаних у п. 4.5. Договору.
5.2. Приймання-передача Товару по якості проводиться відповідно до документів, що
підтверджують його якість (свідоцтво, сертифікат, паспорт якості, гарантійним паспорт,
посвідчення про якість Товару, тощо).
5.3. При прийнятті Товару, у разі виникнення претензій у Покупця по кількості, комплектності
та якості Товару, Покупець має право відмовитися повністю або частково від прийняття Товару,
що не відповідає умовам Договору, про що Покупцем складається відповідний Акт про
невідповідність поставленого Товару умовам Договору.
5.4. Прийнятий Покупцем Товар, що виявився в подальшому Товаром неналежної якості, про
що Покупцем було складено відповідний Акт про невідповідність поставленого Товару умовам
Договору, повертається Постачальнику для усунення недоліків або для заміни на аналогічний
Товар належної якості.
5.5. У випадках, визначених п. 5.3. та п. 5.4. Договору Постачальник повинен здійснити до
поставку, усунути недоліки або замінити Товар неналежної якості на аналогічний Товар
належної якості протягом 3-х днів з дня отримання письмової претензії від Покупця. Заміна
Товару не звільняє Постачальника від сплати неустойки, передбаченої п. 7.1. цього Договору.
6. Якість та пакування товару
6.1. Постачальник повинен передати Покупцю Товар, що відповідає державним стандартам та
технічним вимогам України.
6.2. Термін придатності на Товар (медикаменти), що постачається Постачальником, повинен
бути не менше 80% від загального терміну придатності.
6.3. Кожна одиниця Товару повинна бути промаркованою, якщо цього вимагають державні
стандарти.
6.4. Товар повинен передаватися Покупцю в упаковці, яка відповідає характеру Товару,
забезпечує цілісність Товару та збереження його якості під час перевезення.

6.5.Транспорт Постачальника, у випадках, прямо передбачених чинним законодавством
України, повинен відповідати державним санітарним нормам, в тому, числі відповідному
температурному режиму.
7.Відповідальність Сторін та Вирішення спорів
7.1. У випадку порушення Сторонами строків, передбачених умовами Договору та інших
істотних умов даного Договору, винна Сторона сплачує неустойку у формі пені в розмірі
подвійної облікової ставки НБУ за кожний день прострочення.
7.2. Сплата штрафних санкцій не звільняє винну Сторону, яка їх сплатила, від виконання
зобов’язань в натурі за цим Договором.
7.3. Спори, які виникають з цього Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів та
прийняттям відповідних рішень з дотриманням досудового порядку розгляду господарських
спорів.
7.4. При неможливості досягнення згоди між Сторонами у спірних питаннях за Договором, спір
передається на розгляд Господарського суду.
8. Форс - мажорні обставини
8.1. Ніяка відповідальність не може бути наслідком невиконання або неналежного виконання
будь-якого із положень цього Договору, якщо це невиконання або неналежне виконання є
наслідком причин, що знаходяться поза контролем виконавчої Сторони, таких як пожежі,
аварії, землетруси, техногенні та/або екологічні катастрофи, епідемії, епізоотії, воєнні дії,
введення на законодавчому рівні надзвичайного або воєнного стану та інші природні (стихійні)
лиха та неприродні (явища) і випадки, що спричинили неможливість виконання будь-якою із
Сторін Договору зобов’язань, взятих на себе за Договором та які виникли після укладення
Сторонами цього Договору, (далі "форс - мажорні обставини").
,
8.2. При виникненні форс - мажорних обставин, які роблять неможливим повне або часткове
виконання кожною із Сторін зобов'язань за цим Договором, виконання умов цього Договору
відсувається відповідно до часу, протягом якого будуть діяти такі обставини.
8.3. Якщо ці обставини будуть продовжуватися більше 6 місяців, то кожна із Сторін вправі
відмовитися від подальшого виконання обов'язків за цим Договором відносно непоставленого
товару.
8.4. Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов'язань за цим Договором,
повинна негайно сповістити іншу Сторону про початок і припинення форс - мажорних
обставин.
8.5. Наявність та строк дії форс - мажорних обставин підтверджується відповідними
компетентними державними органами.
9. Строк дії Договору
9.1. Цей Договір вступає в силу з моменту його підписання Сторонами та діє до 31 грудня 2017
року включно, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами взятих на себе
зобов’язань за Договором.
9.2. Усі додаткові угоди до Договору набувають чинності з моменту їх підписання Сторонами
та діють протягом терміну дії Договору.
ІО.Прикінцеві положення
10.1. Дія Договору припиняється :
- закінченням терміну його дії;
- повним виконанням Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором;
-достроково за згодою Сторін, яка повинна бути оформлена у письмовій формі;
- достроково, з підстав передбачених умовами Договору та діючим законодавством України.
10.2. Цей Договір може бути змінено та доповнено за згодою Сторін.
10.3. Зміни та доповнення до Договору оформляються в письмовій формі, як Додаткова угода
до Договору, яка повинна бути підписана Сторонами.
10.4. При достроковому розірванні цього Договору, зацікавлена Сторона письмово за 10
календарних днів повідомляє про це іншу Сторону. Десятиденний термін рахується з дня
отримання Стороною повідомлення від іншої Сторони про дострокове розірвання Договору, і
закінчується, а Договір вважається розірваним з одинадцятого дня.
,

10.5. Жодна із Сторін не має права передавати права та обов'язки за цим Договором третій особі
без отримання письмової згоди іншої Сторони.
10.6. У випадках, що не передбачені цим Договором, Сторони керуються чинним
законодавством України.
10.7. Цей Договір викладений українською мовою в двох примірниках, які мають однакову
юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.
Н.Юридичні адреси та банківські реквізити Сторін
ПОСТАЧАЛЬНИК:
ПВКП «Валлента»
40007, м. Суми вул. Серпнева, 11\12
ЄДРПОУ23291827 Банківські реквізити:
р/р26000060754200
МФО 337546 СФ
ПАТ КБ «Приватбанк», м. Суми
Телефони:
Директор (050) 588 3826, (0542)335552

ПОКУПЕЦЬ:
КЗ «Белградський районний центр ПМСД»
68702, м. Болград, Одеська область,
вул. Інзовська,164
КодЕДРПОУ: 38184885
Р/р. №35416001085831
ГУ ДКСУ в Одеській області
МФО: 828011
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Додаток № 1
до договору про закупівлю №
від «ХЬ>
QQ_____ 2017 р.
СПЕЦИФІКАЦІЯ

№

Найменування товару

Одиниці
виміру

Кількість

1
2

Медична вата н/с ЮОгр
Відріз марлевий н/с 500 х 90
см
Медичний пластир 2x500см
Бинт н/с 7x14см
Рукавички н/с розмір М 7-8
Система ПК 21-02
Шприц 2,0
Шприц 5,0
Шприц 10,0
Шприц 20,0
Шприц 20,0

шт
шт

130
40

3
4
5
6
7
8
9
10
11

шт
шт
пар
шт
шт
шт
шт
шт
шт

Сума,
без ПДВ
(грн.)

17,48

699,20

12
8,26
3,37
250
1,16
3000
5,39
400
0,63
700
0,74
600
0,99
500
399
1,46
1,44
1
Всього без ПДВ, грн.:
ПДВ*, грн.:
Всього сума з ПДВ, грн.:

759,20

99,2
842,50
3480,00
2156,00
441,00
444,00
495,00
582,54
1,44
10 000,00
700,00
10 700,00

ПОКУПЕЦЬ:

ПОСТАЧАЛЬНИК:

КЗ «Белградський районний центр ПМСД»

ПВКП «Валлента»
40007, м. Суми вул. Серпнева, 11\12
ЄДРПОУ23291827 Банківські реквізити:
р/р26000060754200

Ціна за
одиницю
товару, без
ПДВ
(грн.)
5,84

68702, м. Болград, Одеська область,
вул. Інзовська,164
КодЕДРПОУ: 38184885
Р/р. №35416001085831
ТУ ДКСУ в Одеській області
МФО: 828011

МФО 337546 СФ

ПАТ КБ «Приватбанк», м. Суми
Телефони:
Директор (050) 588 3826, (0542)335552
Відділ збуту тед,Л979928479
і64648456
Тендерну
valleni
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