д о г о в ір Д/ - 9 - н
ПРО ЗАКУПІВЛЮ ТОВАРІВ (РОБІТ АБО ПОСЛУГ)
ЗА ДЕРЖАВНІ КОШТИ

м. Новоселиця

24 січня 2017 року

(місце укладення договору)

(дата)

Комунальний вищий навчальний заклад «Новоселицький медичний коледж Буковинського
державного медичного університету»
в особі директора Романюка Руслана Ілліча,
що діє на підставі
Статуту (далі - Замовник), з однієї сторони, і Товариство з обмеженою
відповідальністю «Нова ера-енергетична група» в особі директора Спатар Петра Миколайовича , що
діє на підставі Статуту (далі - Учасник), з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цей договір про таке (далі
- Договір):
І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Учасник зобов'язується у 2017 році надати Замовникові послуги з «постачання пари і гарячої води (»,
а
Замовник
прийняти
і
оплатити
зазначені
послуги.
1.2. Найменування (номенклатура, асортимент) товару (роботи або послуги): код 35.30.12-00 «Пара, гаряча
вода, постачання пари та гарячої води»
Кількість товарів (послуг або кількісні характеристики виконуваних за цим Договором робіт) 226 Гкал.
1.3. Обсяги закупівлі товарів (робіт або послуг) можуть бути зменшені залежно від реального фінансування
видатків.
II. ЦІНА ДОГОВОРУ
2.1. Ціна цього Договору становить Шістьсот вісімнадцять тисяч. (618000 гри.) у тому числі:

зПДВ

( ціна Договору визначається з урахуванням Закону України "Про податок на додану вартість")

2.2. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.
III. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ
3.1. Розрахунки проводяться шляхом: оплати Замовником після пред'явлення Учасником рахунка на оплату
товару (робіт або послуг) (далі - рахунок) або після підписання Сторонами акта Прийняття передачі
послуг;
3.2. До рахунка додаються: акт Прийняття передачі послуг
IV. ПОСТАВКА ТОВАРІВ (НАДАННЯ ПОСЛУГ АБО ВИКОНАННЯ РОБІТ)
4.1. Строк (термін) поставки (передачі) товарів (виконання робіт або надання послуг) протягом 2017 року
4.2.
Місце
поставки
(передачі)
товарів
(виконання
робіт
або
надання
послуг)
м. Новоселиця, вул. Першого Травня, 20,
V. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
5.1. Замовник зобов'язаний:
5.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлені товари (надані послуги або виконані роботи);
5.1.2. Приймати поставлені товари (надані послуги або виконані роботи) згідно з актом акта Прийняття
передачі послуг;
5.1.3. Інші обов'язки__________________________________________________________________ .
5.2. Замовник має право:
5.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Учасником, повідомивши про це
його у строк______;
5.2.2. Контролювати поставку товарів (виконання робіт або надання послуг) у строки, встановлені цим
Договором;
5.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі товарів (виконання робіт або надання послуг) та загальну вартість цього
Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до
цього Договору;
5.2.4. Повернути рахунок Учаснику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів,

зазначених у пункті 4.2 розділу IV цього Договору (відсутність печатки, підписів тощо);
5.2.5. Інші права__________________________________ _______________________ __________
5.3. Учасник зобов'язаний:
5.3.1. Забезпечити поставку товарів (виконання робіт або надання послуг) у строки, встановлені цим
Договором;
5.3.2. Забезпечити поставку товарів (виконання робіт або надання послуг), якість яких відповідає умовам,
установленим розділом II цього Договору;
5.3.3. Інші обов'язки______________________________________ _ _ _________________________.
5.4. Учасник має право:
5.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлені товари (надані послуги або виконані
роботи);
5.4.2. На дострокову поставку товарів (виконання робіт або надання послуг) за письмовим погодженням
Замовника;
5.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником Учасник має право достроково розірвати цей Договір,
повідомивши про це Замовника у строк______;
5.4.4. Інші права_____________________________________________________________________ .
VI. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
6.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть
відповідальність, передбачену законами та цим Договором.
6.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при закупівлі товарів (робіт або послуг) за
бюджетні кошти Учасник сплачує Замовнику штрафні санкції (неустойка, штраф, пеня) у розмірі
______________________________________________________________________________ ,
а
у
разі
здійснення попередньої оплати Учасник, крім сплати зазначених штрафних санкцій, повертає Замовнику
кошти з урахуванням індексу інфляції.
6.3.
Види
порушень
та
санкції
за
них,
установлені
Договором:
(зазначаються види порушень та санкції за них)
VII. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
7.1. 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 Договору та
виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).
VIII. ВИРІШЕННЯ СПОРШ
8.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних
переговорів та консультацій.
8.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

IX. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
9.1. Цей Договір набирає чинності з 24.01.2017 року і діє до 31.12.2017 року.
9.2. Цей Договір укладається і підписується у 2 примірниках, що мають однакову юридичну силу.
X. ІНШІ УМОВИ

Невід'ємною

XI. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ
частиною
цього

Договору

(у разі наявності зазначаються додатки до Договору)

є:

XII. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН
Замовник
Учасник
Комунальний ВНЗ «Новоселицький медичний коледж
Буковинського державного медичного університету»
(найменування)

ТзОВ «Нова ера-енергетична група»
(найменування)

02010988

39278701

(ідентифікаційний код)

(ідентифікаційний код)

60300, Чернівецька обл., м. Новоселиця,
вул. Першого Травня, 20,

01015, м.Київ, вул..Старонаводницька, буд.ІЗБ,
офіс 34

(місцезнаходження)
(місцезнаходження)

(03733)2-19-49
(телефон)

(телефон)

(03733)5-09-34
(телефакс)

Р/р 35429201044254 в ГУДКСУ Чернівецької обл.,

(телефакс)

Р/р 26008494995 МФ0 380805 в АТ «Райффайзен

