ДОГОВІР
поставки №105-Д
м. Полтава

«25»

03

2021 р.

Постачальник: Фізична особа - підприємець Довгий Михайло Михайлович , в особі
Довгого Михайла Михайловича, який діє на підставі запису в Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за №2005880000000049605 від 12.11.2020р.,
з однієї сторони та
Замовник : ПОЛТАВСЬКИЙ ЛІТЕРАТУРНО-МЕМОРІАЛЬНИЙ МУЗЕЙ ПАНАСА
МИРНОГО в особі директора Завалій Світлана Борисівна, разом надалі іменовані

Сторони, а кожен окремо - Сторона, уклали цей договір про нижченаведене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.
1.1. Постачальник зобов’язується поставити та передати у власність Замовника,
товар: Пірометр (термометр інфрачервоний) НТ-820-О (ДК 021-2015: 38410000-2:
Лічильні прилади).

1.2. Замовник зобов’язується прийняти та оплатити товар в порядку та
на умовах, передбачених цим договором.
1.3. Асортимент, кількість, вартість Товару зазначаються у специфікації, що є
невід’ємною частиною даного договору (Додаток 1).
1.4.
Сума договору складає: 490,00грн (чотириста дев’яносто гривень, 00 коп).

2. ЯКІСТБ, КІЛЬКІСТЬ ТА АСОРТИМЕНТ ТОВАРУ.
2.1. Товар повинен відповідати стандартам, технічним умовам, та будь-яким іншим
вимогам щодо якості даного Товару або даного виду Товарів.
2.2. Постачальник несе відповідальність за якість Товару згідно чинного
законодавства України.
2.3. При передачі Товару, Постачальник зобов’язаний надати Замовнику усі
супровідні документи, що підтверджують якість та комплектність переданого Товару. У
разі не надання, чи відмови від надання таких документів, Замовник має право
відмовитись від прийняття Товару.

3. УМОВИ ТА СТРОКИ ПОСТАВКИ.
3.1. Постачальник зобов’язується здійснити поставку Товару протягом 10
календарних днів з моменту підписання цього договору.
3.2. Поставка Товару здійснюється власними силами та за власний рахунок
Постачальника
за
місцезнаходженням
Замовника,
зазначеному
в
розділі
«Місцезнаходження та банківські реквізити сторін».
3.3. При передачі Товару у власність Замовника, Постачальник зобов’язаний
передати з ним наступі документи:
- накладні;
- рахунок;
- технічну документацію;

- документацію, що посвідчує якість та комплектність товару, в тому числі
сертифікати, дозволи, ліцензії, чи будь-які інші супровідні документи якщо продаж та /

або використання Товару вимагає наявності таких документів відповідно до вимог
діючого законодавства України.
3.5.
Факт поставки товару засвідчується накладною.
3.6.
Датою поставки Товару вважається дата зазначена накладній.
3.7. Право власності та Товар переходить до Замовника відповідно до дати
поставки Товару.
3.8. Замовник протягом 2-х робочих днів з дати поставки Товару здійснює
перевірку Товару на предмет виявлення явних відхилень у зовнішньому вигляді, за
комплектністю.
3.9. В разі виявлення дефектів, пошкоджень, не комплектності чи будь-яких інших
недоліків Товару, Замовник в день виявлення повідомляє про це Постачальника письмово.
3.10. У разі виявлення будь-яких недоліків, Сторони складають дефектний акт, в
якому зазначається перелік недоліків та строки їх усунення.
3.11. Строки усунення недоліків або заміну Товару чи його складових не можуть
перевищувати 10 (десяти) робочих днів з дати складання Сторонами Дефектного акту.
3.12. Для участі у складанні дефектного акту, Постачальник зобов’язаний прибути
особисто або відрядити свого представника за місцезнаходження Замовника протягом З
(трьох) робочих днів з моменту отримання Постачальником повідомлення Замовника про
виявлені дефекти, направленого в порядку, встановленому пунктом 3.8. цього договору.

4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ТА УМОВИ ОПЛАТИ.
4.1. Оплата Товару Замовником здійснюється протягом 5-ти робочих днів з дати
поставки Товару.
4.2.
Оплата здійснюється на підставі належним чином оформленого рахунку.
4.3. Розрахунки за поставлений Товар здійснюються в порядку, передбаченому
статтею 49 Бюджетного кодексу України.
4.5. Оплата здійснюється шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок
Постачальника, валюта гривня.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.
5.1. Сторони несуть відповідальність за виконання своїх в порядку, передбаченому
частиною 4 статті 231 Господарського кодексу України.
5.2. За кожен день прострочення виконання своїх зобов’язань за цим договором,
винна Сторона сплачує другій стороні пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від
суми невиконаного зобов’язання або вартості не поставленого Товару.
5.3. Всі суперечки між Сторонами за якими не було досягнуто згоди вирішуються
в судовому порядку.

6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
.
6.1. Договір вважається укладений з моменту його підписання Сторонами і діє до
31 грудня 2021р., але в будь-якому випадку до повного виконання сторонами своїх
зобов’язань за Договором.

7. ІНШІ УМОВИ
7.1. Сторони повинні надати одна одній копії документів, які підтверджують їх
юридичний статус та правомірність дій:
- Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи або фізичної особипідприємця.

- Довідку з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України
(ЄДРПОУ)
Довідку про взяття на облік платника податків .
7.2.
Даний Договір складено у двох примірниках - по одному для кожної із сторін.
7.3. У випадках не передбачених Договором, Сторони керуються чинним
законодавством України.

8. ЮРИДИЧНА АДРЕСА ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ
ПОСТАЧАЛЬНИК

ЗАМОВНИК

ФОП Довгий Михайло Михайлович

ПОЛТАВСЬКИЙ ЛІТЕРАТУРНОМЕМОРІАЛЬНИЙ МУЗЕЙ ПАНАСА
МИРНОГО
Юридична адреса:
36002, Полтавська обл., місто Полтава.
ВУЛИЦЯ ПАНАСА МИРНОГО, буд. 56.
код ЄДРПОУ: 02223862
р/р: IIА 418201720344290001000057812,
МФО: 820172, ДКСУ м. Київ УДКСУ
м. Полтава. Телефон: (0532) 59-69-08
Е-таіІ: рапа8_тігпу@ икг.пеї

Юридична адреса: Україна, 36040, Полтавська
обл., місто Полтава, вул.Героїв Сталінграду,
будинок 10, корпус 1, квартира 112
е-гпаіі: Іепс1егте(і2021@§таіІ.сот
тел. +380956823978
код ДРФО 2892317553
ІВАН ИА693220010000026002310009909
в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»
МФО 322001

ФОП

-

- •Довгий М.М

Додаток 1

до Договору № 105-Д
«»2021
СПЕЦИФІКАЦІЯ
Пі рометр (термометр інфрачервоний) НТ-820-П (ДК 021-2015: 384 0000-2: Лічильні прилади).
№
Найменування
Од.
Кільк.
Ціна за
Сума,
з/п
одиницю,
грн
виміру
грн.
Пірометр (термометр інфрачервоний) НТ1.
490,00
шт
1
490,00
820-Б

Разом:

490,00

ПОСТАЧАЛЬНИК

ЗАМОВНИК

ФОП Довгий Михайло Михайлович

ПОЛТАВСЬКИЙ ЛІТЕРАТУРНОМЕМОРІАЛЬНИЙ МУЗЕЙ ПАНАСА
МИРНОГО
Юридична адреса:
36002, Полтавська обл., місто Полтава.
ВУЛИЦЯ ПАНАСА МИРНОГО, буд. 56.
кодЄДРПОУ: 02223862
р/р: 11А 418201720344290001000057812,
МФО: 820172, ДКСУ м. Київ УДКСУ
м. Полтава. Телефон: (0532) 59-69-08
Е-шаіІ: рапаз тігпу@ іікг.неї '' \ н А

Юридична адреса: Україна, 36040, Полтавська
обл., місто Полтава, вул.Героїв Сталінграду,
будинок 10, корпус 1, квартира 112
е-таіі: ІепсіегтесІ2021@§таі1.сот
тел. +380956823978
кодЄДРПОУ 2892317553
ІВАИ ЦА693220010000026002310009909
в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»
МФО 322001

ФОП

~

Довгий М.М
-------------------------------- X------------------ —і>^*-—— --------------- г——>-------------------------------------

