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ДОГОВІР № 18-2016008
          купівлі-продажу 

місто Київ                                                                                    		   «  01 » жовтня 2018 р.

Дочірнє підприємство “КОНІКА МІНОЛТА УКРАЇНА”, юридична особа за законодавством України, платник податку на прибуток на загальних умовах згідно з Податковим Кодексом України, що іменується далі за текстом “Продавець”, в особі заступника директора Плавецького Маріуша Януша, який діє на підставі статуту, з одного боку, та Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради “Покупець”, в особі голови адміністрації Ільєнка В’ячеслава Михайловича, який діє на підставі Положення,  з другого боку, надалі іменовані Сторони, уклали цей договір про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
	Придбання витратних та інших матеріалів до комп’ютерної техніки та оргтехніки, згідно з ДК 021:2015 код 30120000-6 Фотокопіювальне та поліграфічне обладнання для офсетного друку

Предметом цього договору є купівля- продаж товарів KONICA-MINOLTA, вказаних у Додатку №1 до Договору (специфікація №1 від 01 жовтня 2018р.), що є його невід’ємною частиною (далі за текстом- “Товар”)
Асортимент, кількість, якість, вартість та інші характеристики Товару визначені в додатках до цього Договору.
2. УМОВИ ПЕРЕДАЧІ ТОВАРУ
2.1. Передача Товару здійснюється протягом 10 робочих днів з моменту підписання сторонами Договору. 
     2.2. Передача Товару здійснюється за адресами: м.Харків, вул.Плеханівська, 42
2.3 Право власності на Товар переходить до Покупця в момент прийому передачі товару за відповідною видатковою накладною.
2.4. Ризик випадкової загибелі Товару переходить до Покупця в момент відвантаження Товару зі складу Продавця Покупцю або транспортній організації, при цьому Покупець несе всі ризики за збереження відвантаженого Товару від пошкодження та/або втрати.
2.5. Одночасно з передачею Товару Продавець передає Покупцеві приналежності Товару (у випадку їх наявності) та документи на Товар (технічний паспорт, сертифікат якості тощо).
3. ЦІНА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
3.1. Вартість Товару в гривнях вказується у Додатку№1 до Договору (специфікація№1). Сума Договору складає 1 735,20 грн. (одна тисяча сімсот тридцять п’ять гривень, двадцять коп.) в тому числі ПДВ - 289,20 грн.
3.2. Оплата вартості Товару здійснюється Покупцем в українській національній валюті (гривнях) шляхом перерахування грошових коштів на поточний (розрахунковий) рахунок Продавця протягом тридцяти банківських  днів з дня доставки товару, згідно накладної
4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
4.1. За невиконання або неналежне виконання забов’язань за цим Договором сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством України та сплачують штраф у розмірі облікової ставки НБУ.
4.2 Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних в Договорі реквізитів і зобов’язуються повідомляти у письмовій формі іншу Сторону про зміну поштових, розрахунково-платіжних та інших реквізитів протягом 3-х робочих днів з дати таких змін, а в разі неповідомлення  Сторона несе ризик настання пов’язаних з цим несприятливих наслідків.
4.3. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо порушення сталось не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язань.
5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
5.1. Сторони докладатимуть усіх зусиль для вирішення спорів, що можуть виникнути під час виконання зобов’язань за цим Договором, шляхом усних переговорів уповноважених представників сторін або листування.
5.2. У разі неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, спір передається на вирішення безпосередньо до Господарського суду за місцезнаходженням відповідача без попереднього застосування заходів доарбітражного врегулювання спорів.
6. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов`язань по цьому договору, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладання цього договору в результаті подій надзвичайного характеру, які сторони не могли передбачити чи відвернути власними діями.
6.2. До подій надзвичайного характеру відносяться: пожежа, землетрус, епідемія та інші стихійні явища природи, а також війна або військові дії, прийняті органом державної влади чи управління рішення, що потягли за собою неможливість виконання даного договору. 
6.3. При настанні та припиненні вказаних в пункті 6.2 обставин сторона, для якої створилась неможливість виконання її зобов`язань по цьому договору, повинна впродовж доби сповістити про це іншу сторону. Обставини вказані в п. 6.1 мають бути підтверджені довідкою Торгово-Промислової палати України або іншого уповноваженого органу. Дії, пов’язані з отриманням даної довідки покладаються на сторону, яка на них посилається. 
6.4. При відсутності своєчасного повідомлення, передбаченого пунктом 6.3 цього договору, сторона, для якої внаслідок подій надзвичайного характеру стало неможливим виконання умов договору, зобов`язана відшкодувати іншій стороні збитки, завдані неповідомленням чи несвоєчасним повідомленням, за виключенням випадків, якщо повідомлення стало неможливим внаслідок обставин непереборної сили.
7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
7.1. Договір набуває чинності з 01.10.2018 і діє до 31.12.2018 року, але у будь-якому разі до повного виконання сторонами своїх обов’язків
7.2. Всі зміни та доповнення до даного Договору дійсні лише за умови їх письмового оформлення і підписання уповноваженими представниками сторін.
7.3. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» №2297 –VI від 1 червня 2010р. Покупець дає згоду на обробку своїх персональних даних та включення інформації про нього до бази персональних даних Постачальника, а також на передачу його персональних даних третім особам, виключно у випадках невиконання Покупцем своїх зобов’язань за Договором.
7.4. Відносини, що не врегульовані цим Договором, регулюються згідно з чинним законодавством України.
7.5. Цей Договір складений в двох примірниках - по одному для кожної із сторін. Обидва примірники Договору мають однакову юридичну силу.
8. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН


Реквізити Покупця:
Реквізити Продавця:

Повна назва

Дочірнє підприємство "Коніка Мінолта Україна"

Юр. адреса

03022, Київ, вул. Смольна, 9

Код ЄДРПОУ

14281534

Номер свідоцтва (ПДВ)

200119667

ІПН

142815326653

Р/рахунок

26001200940008

Банк

ПАТ «Сітібанк» в м. Києві

МФО

300584




Підпис



___________________ ( Ільєнко В.М.)



_____________________ (Плавецький М.Я.)










Додаток № 1 до договору від «___» _____________2018р. № 18-2016008

СПЕЦИФІКАЦІЯ  № 1

м. Київ												


Артикул
Найменування
Одиниця Виміру
Кількість
Ціна за од. Без ПДВ, ГРН
Сума без ПДВ, ГРН
8938415
TN-211 Тонер для bizhub 250/222/282
штука
1
1446
1446










Сума без ПДВ
1446




ПДВ 20%
289,2




Всього до сплати
1735,2



Продавець: Дочірнє підприємство "Конiка Мiнолта Україна"
Код ЄДРПОУ      14281534
Рахунок №:          26001200940008	
Банк:                     ПАТ «Сітібанк» в м. Києві
МФО:                   300584	
Покупець:__________________________________________________________________

Код ЄДРПОУ:_________________________   
Рахунок №:___________________________     
Банк: ________________________________  
МФО:  _______________________________           
На виконання умов Договору Продавець зобов’язався передати, а Покупець прийняти та оплатити нижче вказаний Товар:                                                                                 

	
	Цей Додаток складено на українській мові, у 2 (двох) оригінальних примірниках, набирає сили з моменту підписання і є невід’ємною частиною Договору.
	Цей Додаток підписано уповноваженими представниками Сторін у місці і в дату, що зазначені в преамбулі Додатку. 






За Продавця:                                                     		За Покупця:
________________________________              	 	________________________________
Плавецький М.Я.
М.П.                                                                     	 	М.П. 



