
Д о г о в і  р / К У  
купівлі-продажу

м. Львів „ " квітня 2017 року

Сторони:
Продавець Приватне підприємство «Ніка-Техно» в особі комерційного директора Беляева Сергія 
Миколайовича, що діє на підставі Наказу №2-к від 28.05.2016 року, з однієї сторони, Покупець Відділ 
освіти Залізничного району Управління освіти департаменту гуманітарної політики Льшвськоїміської
ради в особі /-г'Сі ^   ,

они, уібіаліщо діє на підставі Положення, з іншої сторонГи, уклали даний Договір про наступне:

7. Предмет договору.
1.1. Продавець зобов’язується передати належний йому Товар згідно видаткової накладної № 02-05 
від « С&У » травня 2017 року та № 01-05 від « » травня 2017 року у власність Покупцеві, а 
Покупець зобов’язується прийняти Товар (найменування, асортимент, кількість, ціна якого зазначено 
у накладній) та сплатити за нього на умовах Договору.
1.2. Якісні характеристики товару повинні відповідати державним стандартам, встановленим на даний 
вид товару.
1.3. Товар повинен бути упакований Продавцем таким чином, щоб виключити псування або знищення 
його, на період від передачі до прийняття товару Покупцем.

2. Сума договору та  ціна.
2.1. Покупець оплачує поставлений Постачальником товар за ціною, вказаною у видаткових 
накладних.
2.2. Ціни в накладній вказуються в національній валюті України.
2.3. Сума договору для ДНЗ № 51 та ДНЗ № 114 складає 24 950 грн. 00 коп. (Двадцять чотири 
тисячі шістсот дев'ятсот п'ятдесят грн. 00 коп.). В т. ч ПДВ 4 158 грн. 34 коп.

3. Порядок розрахунків.
3.1. Покупець зобов’язується провести оплату за товар на протязі 10 календарних дців з'дня 
підписання Договору.
3.2. Розрахунки за поставлений товар здійснюються у безготірк^егй формі згідно видатковій накладній.
3.3. Якщо Товар не буде оплачений до 25 травня 2017 року,(фін підлягає поверненню Продавцю 26 
травня 2017 року. ' З А Р Е Є С Т Р О В А Н О

їЧ Я Т О  Н А  О Б Л І К  і
4. Умови та  порядок постачаИйЯ'

4.1. Товар повинен бути поставлений Покупцю не пізніше 15”днів а дня підписання Договору з 
доставкою в ДНЗ № 51 (вул. Виговського, 43-А) та № 114, (вуя. Караджича, 20). _____
4.2. Товар передається у кількості і асортименті, в к а з а н о м ~ н а к л а і Щ й и .
4.3. Передача товару оформляється видатковою накладною на підставі довіреності Покупця.

5. Якість і комплектність
5.1. Якість товару, що поставляється, повинна відповідати встановленим стандартам країни -  
виробника товару.
5.2. Підтвердженням якості та комплектності з боку Продавця є паспорт.

6. Гарантійні зобов'язання
6.1. Гарантійний термін на обладнання становить один рік.
6.2. Гарантійний термін починається з дня вводу обладнання в експлуатацію.
6.3. Продавець гарантує надійну та безвідмовну роботу електрообладнання протягом гарант /-ого 
терміну при дотриманні Покупцем наступних умов:

а) ввід товару в експлуатацію здійснюється спеціалістами Продавця;
б) товар експлуатується підготовленим персоналом Покупця згідно Інструкції по експлуата_ я<а 

додається до товару;
в) енергозабезпечення здійснюється згідно вимог паспорту .

6.4. У випадку виходу із ладу Товару в гарантійний період з вини Продавця він виконає за влаоий 
рахунок його ремонт.

7. Відповідальність сторін



7.1 За порушення умов даного Договору винна Сторона відшкодує спричинені цим збитки у -ому 
числі не отриманий прибуток, у порядку, передбаченому чинним законодавством.
7.4. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від взятих на себе зобов’язань.

8. Розв'язаяння суперечок
8.1. Всі спірні питання між Сторонами по даному Договору вирішують шляхом переговорів
8.2. Спори, пов’язані з виконанням Сторонами зобов’язань по даному Договору, вирішуються ними в 
претензійно -  позовному порядку.

9. Форс-мажор
9.1. Жодна з Сторін не несе відповідальності за повне або часткове невиконання будь-яких умов в 
разі настання наступних обставин: військові дії, пожежа, повінь, землетрус, катастрофи або інших 
незалежних від сторін обставин, або ембарго, накладених державною владою на імпорт, якщо вони 
виникають після вступу даного Договору в силу. Якщо одна із непередбачених вищевказаних обставин 
прямо вплине на своєчасність виконання умов Договору, то вони будуть продовжені на період, рівний 
по тривалості цим обставинам.
9.2. Сторони повинні повідомити одна одну про початок і закінчення вказаних обставин, що повинно 
бути підтверджене довідкою ТПП України.

10. Термін дії Договору
10.1. Даний Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами і діє до 27 травня 2017 
року.

11. Додаткові умови даного Договору
11.1 Даний Договір складено у двох оригінальних примірниках , які мають однакову юридичну силу
11.2. У випадках, не передбаченим даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством 
України.

12. Юридичні адреси т а  реквізити сторін

Продавець: Замовник:

Приватне підприємство "Ніка-Техно" Відділ освіти Залізничного району управління
освіти департаменту гуманітарної політики 

Львівської міської ради

79044, м.Львів, вул. Єфремова.79\6 79022, м.Львів, вул. Виговського, 34
Тел.. (097)402-84-59 Тел.. (032)262-37-93, телЛфакс (032)262-62-78

ЄДРПОУ 36249065 
р\р 26000000021087 В
ПАТ "Креді Агріколь банк"
МФО 300614
Св-во про реєстрацію платника ПДВ №
100156113
Інд. Податковий № 362490613058
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