Договір №______
купівлі-продажу
м.Полтава	                                                                                «__» ________2020 р.

ТОВ «Медіаліс», в особі директора Коробко Валентини Іванівни, що діє на підставі Статуту, з одного боку (надалі Продавець), та Бюджетно-фінансове управління виконавчого комітету Полтавської міської ради в особі першого заступника начальника управління Кустолян Тетяни Сергіївни, що діє на підставі Положення про управління, (надалі Покупець), разом іменовані - Сторони, уклали цей Договір про наступне:

Предмет договору

1.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця, а Покупець прийняти та оплатити антисептичні засоби, маски медичні, що зазначені в Додатку № 1(специфікації), надалі Товар.
1.2 Найменування Товару, його кількість, вартість та код ДК зазначені в додатку №1 (специфікації).

2. Ціна, порядок і форма розрахунків
2.1 Загальна сума Договору складає 4680,00 грн. (Чотири тисячі шістсот вісімдесят грн. 00 коп.) 
2.2 Оплата проводиться на підставі наданих рахунків та накладних.

3.Обов'язки сторін
3.1 Продавець зобов'язаний усунути всі виявленні недоліки за власний рахунок.
Покупець зобов'язаний прийняти та оплатити Товар на умовах даного договору.

4. Відповідальність сторін
4.1 За невиконання або неналежне виконання умов даного договору сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.
4.2 Усі суперечки між сторонами, в яких не було досягнуто згоди, розв'язуються у відповідності до чинного законодавства України в Господарському суді.
4.3 Сторони звільняються від відповідальності за невиконання даного договору, якщо це невиконання є результатом форс-мажорних обставин.
4.4 В разі настання обставин, вказаних у п.4,3 сторона повинна негайно повідомити іншу сторону будь-якими доступними засобами.

5. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
5.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання цього Договору та виникли поза волею Сторін. До таких обставин належать обставини, що виникли внаслідок подій екстраординарного характеру, а саме: пожежі, повені, шторми, пилові бурі, землетруси, засуха або інші природні явища, війни, обмеження чи санкції держави або державної влади, дії державних органів (включаючи непередбачені зміни законодавства, які погіршують виконання договірних зобов’язань Сторін, відсутність чи несвоєчасне опублікування нормативних актів або інструктивних документів тощо), блокади, страйки, саботажі, безладдя, заколоти, громадянські заворушення, запровадження надзвичайного стану, епідемії, пандемії, введення комендантської години, карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, затримки авіарейсів, залізничного транспорту тощо, за умов, що ці обставини впливають на виконання зобов’язань за цим Договором та у їх виникненні відсутня вина Сторони, якій такі обставини перешкодили виконанню свого обов’язку за цим Договором. 
5.2.Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 5 днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі, за умови надання доказів (документа) щодо таких обставин Стороною, яка посилається на будь-яку з цих обставин як на підставу для звільнення її від відповідальності, та доведення нею причинного зв’язку між виникненням таких обставин та неможливостю виконання зобов’язань, а також якщо на момент початку цих обставин Сторона, яка на них посилається, не знаходилася в прострочені виконання своїх зобов’язань за Договором.
5.3.Неповідомленя або несвоєчасне повідомлення однієї із Сторін про неможливість виконання прийнятих за Договором зобов’язань позбавляє Сторону права посилатись на будь-яку вищевказану обставину, як на підставу, що звільняє від відповідальності за невиконання зобов’язань.
5.4.Доказом (моментом) виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються уповноваженим органом. 
5.5.У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 5 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

6. Терміни дії та зміни умов договору
6.1.Договір набуває чинності з дня його підписання сторонами та діє до 31 грудня 2020 року, а в частині розрахунків — до повного виконання сторонами своїх зобов'язань.
6.2. Зміни та доповнення до договору вносяться в письмовій формі шляхом укладання додаткових угод, які є невід'ємною частиною договору та набувають чинності після їх підписання сторонами.

7. Інші умови договору
7.1 Договір укладено у двох оригінальних примірниках, які знаходяться у кожної із Сторін та мають однакову юридичну силу.
7.2 Про можливі зміни юридичних, банківських реквізитів Сторони зобов'язані сповістити одна одну на протязі двох днів після настання таких змін.

8. РЕКВІЗИТИ СТОРІН
Постачальник

ПОКУПЕЦЬ
36000, м.Полтава, вул. Пилипа Орлика, буд. 20/1
Код ЄДРПОУ 38194322
р/рUA933314890000000002600512115 
в ПАТ «Полтава-Банк» 
МФО 331489
ІПН 381943216015
Тел. +38(053)267-01-08, +38(050)304-67-91
e-mail: obmed_valya@ukr.net

Директор ТОВ «Медіаліс»

   __________________ В.І. Коробко 


Бюджетно-фінансове управління виконавчого комітету Полтавської міської ради

36000, м. Полтава, вул. Соборності, 36
р/р UA038201720344220002000046054
Державна казначейська служба України м.Київ
ЄДРПОУ 02315340 
Тел. (0532) 56-33-68 

Перший заступник начальника управління

 _____________________Т.Кустолян




.                       




Додаток№1
до договору № _______	
від «___»  ________ 2020 р.
Найменування Товару, його кількість, вартість та Код ДК

Найменування
Од. вим.
К-сть
Ціна, з ПДВ за 1  шт., грн.
Сума, з ПДВ, грн.
ДК 021:2015 33140000-3 – медичні матеріали
 Маска медична марлева,8 ми -шарова
шт
260
18,00
4680,00
Всього по коду 33140000-3

Всього з ПДВ
4680,00
У тому числі ПДВ (20%)
0,00


ПРОДАВЕЦЬ
ПОКУПЕЦЬ
Представник ТОВ «Медіаліс»




 ____________В.І.Коробко
Перший заступник начальника
Бюджетно-фінансового управління виконавчого комітету Полтавської міської ради

  _____________Т.Кустолян
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