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Комунальний лiкувально - профiлактичний закпад <<IIiжинська центраJIьна MicbKa лiкарня
iMeHi Миколи Галицького)> НiжинськоТ MicbKoT ради ЧернiгiвськоТ областi в особi голови KoMiciT з
реорганiзацiТ - головного лiкаря Костирко Олексаrцра Михайлови!Iа, що дiс на пiдставi Статуry
затвердженого рiшенням НiжинськоТ MicbKoi ради ЧернiгiвськоТ областi вiд22 листопада 2016 року N9.2218/2016 (далi - Замовник) з однiеi сторони, та Фiзична Особа-Пiдприемець ,Щожужина
Вiолетта Iгорiвна, надалi - Постачальник, який дiс на пiдставi Свiдоцтва про державну
ресстрацiю фiзичноi особи-пiдприсмця, з iншоi сторони9 разом - Сторони, керуIочись Законом
УкраiЪи кПро тlублiчнi закупiвлi> (даrri - Закон); ст.ст. 15, 179, 180, 183, 185, 188, 199,200,216,
2|7,2З|,2З2,2З5-2З7,264-271 Господарського кодексу Украiни; ст.ст. 509-568, 594-597,6|0-625,
655-697,712 Щивiльного кодексу Украiни уклчLли цей Договiр про наступЕе:
1.

Предмет Щоговору.

1.1. ПостачаJIьник зобов'язуеться поставити Залловниковi товар, перелiк, кiлькiсть, цiна та
Товар, ,Щодаток Nч 1), що
iдентифiкацiйнi особrшвостi якого зазначенi у Специфiкацii (далi
додаеться до цього .Щоговору та с невiд'емною його частиною, а Замовник - прийняти i оплатити цi
товари.
1.2. Найменувzшня та код гругrи Товару за Державним класифiкатором продукцii та послуг
ДК 021:2015 <единий закупiвельний словник): <<ЩК 021:2015: 331б0000-9 - Устатщування для
операцiйних блокiв (Мiкроскоп операцйний)
Найменування та кiлькiсть Товару згiдно зi Специфiкацiею (,Щодаток }{b 1).
L.3. Обсяги закупiвлi Товару можуть бути зменшенi, згiдно чинного законодавства Украiни,
про що Сторони зобов'язанi укласти та пiдписати додаткову угоду до даного договору.

-

2.

Якiсть Товару.

2.1. ГIостачальник повинен поставити до Комlтrального лiкрально - профiлакгичного
зztкJIаду кНiжинська центральна MicbKa лiкарня iMeHi Миколи Гаrrицького>> Товар, якiсть якого
вiдповiдас вимогаN,I чинноi нормативноi докуплентацii стосовно предмету .Щоговору, що

пiдтверджуеться наданням Замовнику наступних товаросупровiдних документiв: завiрених копiй
чинних свiдоцтв про державну реестрацiю виробiв медичного призначення або сертифiкатiв чи
декларацiй про вiдповiднiсть виробiв медичного призначення вимогilп{ вiдповiдних технiчних
pemtlп{eнTiB згiдно з чинним зtжонодавством рч}зом з додtlткtlми до них (за наявностi), сертифiкатiв
якостi вiд виробника (за наявностi), та iнших документiв, наявнiсть яких передбачена чинними
нормативно-rrрttвовими актаI\{и Украiни на дату поставки.
2.2. TepMiH гарантiйного обслуговування Товару повинен вiдповiдати вимогам чинного
законодавства УкраiЪи та становити Ite менше 12 мiсяцiв вiд дати введення цього Ъвару в
експлуатацiю.
2.3. Товар, пост.Iвлений з дефекталли, або не внесений до державного реестру медичноi
технiки та виробiв медичного призначення або не пройшов процедуру оцiнки вiдповiдностi
вимогам вiдповiдного технiчного регJIаI\4енту, вважаеться непридатним дJuI використtlння i
повертаеться ПостачальЕику за рахунок Постачальника. Постачальник на вимогу Замовника
зобов'язаний забезпечити вивезення (повернення) непридатного дJuI використаЕня Ъвару за свiй
рахунок протягом 3 (трьох) днiв з д{Iти отримання повiдомлеЕнll Замовника про повернення. KpiM
того, ПостачаJIьник зобов'язаний здiйснити замiну нешридtIтного для викорц_9тацЕя _I_LBзp)L ца

буде узгодrкено Сторонами.

У

випадку порушення Постачальником виконанЕя зобов'язання ib по
неrrридатного для використання Товару у зазначоний в даному гrунктi дого
право в односторонньому порядку розiрвати даний договiр, повiдомивши про
,Щаний договiр вважасться достроково розiрваним з iнiцiативи Замовника у

,остачальником письмового повiдомлення Замовника rrро таке розiрвання договору. Yci ранiше
сплаченi на користь Постачальника у якостi перодплати грошовi кошти пiдлягалоть поверненню
Заrrловнику протягом 2 (лвох) бшткiвських днiв з дtIти дострокового розiрвання Заlrловником даноГо
договору в односторонньому порядк}.
2.4.В перiод дii,Щоговору можJIиве покрtilцення якостi Товару згiдно п.3 ч.4 ст.3б Закону.
3. Сума Щоговору.
3.1. Сума Щоговору встановлюеться у нацiональнiй валютi УкраrЪи та становить:
3б7000100 грн (триста шiстдесят ciM тисяч грн 00 коп.), без ПДВ.

Сума цього ,Щоговору може буги змiнена згiдно tмнного законодавства Украни за взаемною
згодою CTopiH IIIJurxoM укJIаденш{ вiдповiдноi додатковоI угоди до цього .Щоговору.
3.2. Щiна за одиницю Товару, у тому числi ПДВ, визначаеться згiдно Специфiкацii та може
бути змiнена вiдповiдrо до вимог tIинного законодавства УкраiЪи.
У випадку iгноррання або вiдмови Постачальника пiдписати таlабо укласти додаткову угоду,
iнiцiйовану Заlчrовником, ЗамовЕик мае право в односторонньому порядку розiрвати даний договiр,
повiдомивши про це Постачальника. ,Щшrий договiр вважасться достроково розiрвшrим з iнiцiативи
Заrrловника у день отримання Постача:rьником письмового повiдомлення Заrчrовника про тtже
розiрвання договору. Yci ранiше сплаченi на користь Постачальника у якостi передплати грошовi
кошти пiдлягаrоть поворненню Замовнику протягом 2 (двох) банкiвських днiв з дати дострокового
розiрваrrня Замовником даного договору в односторонньому порядку.
З.3. В цiну ТЬвару вкJIючаеться BapTicTb пакування, навантаженшI, достtlвки, експедирранЕя,
охорони, розвантаження у мiсцi постачання, сIIлЕта податкiв, сплата митних тарифiв та iншi
обов'язковi ппатежi, що встановленi дiю.тлIм законодtlвством та тендерною документацiею.
4. Порядок здiйснення оплати.
4.1. Розрахунки за д.шим договором проводяться вiдповiдно до статгi 49 Бюджетцою кодексу
УкраiЪи шJutхом 100% оплати Заirловником BapTocTi Товару, зазначеного в специфiкацii до цього
,Щоювору, пiсля його отримання та згiдно пiдписаноi Сторонаlrли видатковоТ накладноi на поставку

товару rrротягом 30. {ФиДЦятй) днiв з дtхти поставки Товару. У разi затримки бюджетного
фiнансраншI, розрахунки tIроводяться протягом 5 (п'яти) банкiвських днiв з дtхти отримання
Замовником на свiй реестрачiйний рахунок бюджетного IrризначеннrI на фiнансрання заIý/пiвлi за
вкчlзztним нllпрямом.

Замовник мае право при HalIBHocTi погодження головного розпорядника бюджетних коштiв
провести розрахунки за даним договором шJutхом 100% поцередньоi оплати Товару на пiдставi
Постапови Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи <Про здiйснення поперодньоi оплати ToBapiB, робiт i
послуц що закуповуються за бюджетrri коrrrти) J\b117 ъiд 23.04.20l4p. У випадку здiйснення
Залловником rrопередцьоi оплати постачання Товару за даним ,Щоговором здiйонюеться у строк не
бiльше трьох мiсяцiв дJuI медиtшого обладнання протягом поточного бюджетного перiоду, KpiM
випадкiв визначених пунктом 2 Постанови Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи кПро здiйснення
попередньоi оплати ToBapiB, робiт i послуц що закуrrовуються за бюджетнi кошти> ]ф117 вiд
23.04.20|4 р.
4.2.,Щокрлентом, що пiдтверджуе зобов'язанЕя Замовника сплатити Постача_тlьнику кошти за
придбання ТЬвару с:
-у разi здiйснення розрахункiв шляхом оплати по факry поставки Товару видаткова
IIакJIадна на постtlвку Товару, оформлена вiдповiдно до вимог Законодавства та п. 5.6 цього

-

,Щоговору;
_

у разi здiйснення попередньоi оплати у порядку встановленому п. 4.1. даIIого.Щоговору

рахунок По стачшlьника.

-

4.3. У разi якщо Постача-llьник не tIоставив Товар у строки, встчlновленi цим.Щоговором, BiH
зобов'язаний повернути Замовнику IIовну суму здiйсненоi попередньоТ оплати з нарахуванням
рiчноi вiдсотковоi плати на piBHi подвiйноi облiковоi ставки НБУ.
5.

Поставка Товару.

5.1. Поставка Постач€Llrьником

Товару до здiйснюеться протягом 10

днiв

Заrrловника (,Щопускаеться за факсимiльним зв'язком та (або) електронною поштою)

згiдно

заJIвки

5.2. Мiсце пост.tвки Тьвару визначаеться на пiдставi розпоряджеЕня на поставку товару та
н€жазу-розподiлу Замовника.
5.3. Мiсце постilвки Товару _16600, Чернiгiвська обл., м. Нiжин, вул. Московська, 21
5.4. Поставка Товару здiйснюеться транспортом Постачi}льника, або транспортом перевiзника
за рахунок Постачальника iз суворим забезпеченням нttпежних умов додержаЕшI спецiа-тlьних

заходiв щодо уЕикнення механiчних, хiмiчних, термiчних ушкоджень ЪвЪру та iнших
належного трttнспортування Товару.
5.5. Постачання ТЬвару здiйснюеться за накJIадними,

уплов

в якpIх Постача-rrьником обов'язково

зазначено: IIЕвва Заrrlовника i одержувача Ъвару; номер i дата
асортимент
,щоговору;
-назва
(найменування) Ъвару (у точнiй вiдповiдностi до Специфiкацii
краЪа
Щоговору);
виробника Товару (у точнiй вiдповiдностi до Специфiкацii Щоговору); заводс"п"Й (серiйний) номер
та TepMiH гарантiйного обслуговУванIш Товару; одиниця вимiру Товару; кiлькiсть од"""ц";
вiдпускна цiна за одиниIцо (з П!В), а також загальна сума накJIадноТ з окремим зtrtЕаченням
розмiру ПДВ.
5.6. Yci розвантalкрально-зrlвантажувальнi роботи мiсцi погрузки та мiсцi поставки Товару
у
виконуються силаIuи Постачальника та за paxyIroк йою кошrтiв.
5.7. Ъвар вважаеться посfttвленим Постачальником та прийнятим Заruовником по якостi за
умови вiдповiдностi Ъвару yciM необхiдним дJIя Ъвару товаросупровiдним документ{lп{,
зазначеним у л-2.| Роздiлу 2 цього .Щоговору, пiсля надходження Тх до Замовника
у повному обсязi,
ttло не ранiше дати пiдписчl,нЕя видаткових накJIадних на поставку Товару.
5.8. Комплектнiсть ТЬвару визначаеться виробником Товару та повиЕна забезпечити
ефеюивне та якiсне використання Товару.
5.9. У випадкаХ встановленнЯ ЗаловникоМ rrрихованиХ дефектiв у виглядi: нестачi,
невiдповiдностi Товару якiсним покttзник.lп{ вiдповiдно ло Специфiкацii, rrересортицi, будь-якою
пошкодження Ъвару, невiдповiдностi Ъвару товаросупровiдним документаI\{ i iake iнше,
що Ее
могJIо буги виявлено ЗамовЕиком пiд час прийомки Ъвару мiсцi постЕlвки, Заrr.rовник
поuiдоr*a
у
про це Постачальника в TepMiH не пiзнiше 3х робочих днiв пiсля Вlulвлення зtвначених обставин
та, скJIадае дефектний акт по кiлькостi таlабо якостi i передас його Заrловнику, який з
вiдповiдною
претензiеЮ ЕашрzlвJUIе дефектниЙ акт ПостачальникУ дJUI
урегуJIювtlншI розбiтсrостi по поставцi
ТЬвару. Постача-пьник зобов'язаний власними силап,Iи ,а й"оu""i копrти, без будь-якоi
додатковоi
оплати вивозти дефектний Ъвар зазначений у дефектному akTi i допоставиiи вiдсутнiй
таlабо
заlrцiнити неякiсний (дефектний) Товар на Ъвар нйежнот якостi протягом 10 (десяти)
днiв з дня
оц)имання претензiТ Замовника, або повернути сплаченi Заловником грошовi кошти пропорцitно
BapTocTi виявленого вiдсутнього, дефектного, неякiсного Ъвару.
5.10. У випадку iгнорування або не задоволенЕя Постачальником претензii Замовника,
визначенОi п. 5.9. дzшогО ,Щоговору' повнiстЮ чи чаQткоВо, СтороНи вирiшгуrотЬ спiр
у судовому
порядку згiдно дirочого законодtlвства Украiни.
5.17. Щатою виконання зобов'язань Постачальника з постtlвки Товару по
даному договору е
дата пiдписання Постача_тrьЕиком та Замовником видатковоi накладноi на oo"ruuny Товару.

i

б. Права та обов'язки CTopiH.
6.1. Замовник зобов'язаний:
б.1.1. Здiйснити оплzIту поставки Ъвару згiдно умов Роздiлу 4 цього.Щоговору;
6.1.2. Приймати поставлений Ъвар при BиKoHarrHi умов Роздilry 5 цього
ДогЬвору.
6.2. Замовник мае право:

6,2,|. Контролювати'пост€lвку

Товару у строки, встчlновлoнi цим,Щоювором;
6.2.2. Повернути рахунок Постача.пьнику без здiйснення ошлiхти -у
разi нецалежного
оформлення такого рa>{унку.
6.2.3, .Цостроково в одностороЕньому порядч розiрвати даний договiр за
порушення
уI\(ови

постачальником свотх зобов'язапь за даним договором, повiдомивши про це Постачйьника.
,щаний договiр вважаеться достроково розiрваним з iнiцiативи Замовника У день отримання
Постача.rrьником письмового повiдомлення ЗамовЕика про таке
розiрвання договору. Yci ршiше

сплаченi на користь Постачальника
у якостi передплi}ти грошовi кошти пiдлягаоть поверненню
замовнику протягом 2 (двох) банкiвських
днiв rъаr" дострокового розiрвання Заirловником
даною
ДОГОВОРУ В ОДНОСТОРОШБОМУ
ПОРЯДКУ.

a

6,2,4, Зменшувати обсяг Ъакупiвлi ТЬвару
та зiгаJIьну_цiЕу (BapTicTb) цього договору в
залежностi вiд реа,пьного
фiнансуваннrl видаrкi* Замовника. У даному випадку Сторони
вносять
вiдповiднi змiни до доювору IпJIяхом
укJIадеЕня додатковоi угоди до д*о.о договору. У виrrадку
iгноруваrrня або вiдмоu" I1о..ч"*"ника
пiдписаги таlабо
про зменшенrтя обсяry
,*1тLтч"?:х::::::":_1ч::;т yae право в
Т##
_одIIосторонньому порядку

йоu""Jrй
,";;#"#;."дЖТ';Ж;Ч*Т#:;

;н#"*

достроково розiрваним з iнiцiативи Заловника
у день отрим.ння Постачальником письмового
ПОВiДОМЛеННЯ ЗаМОВНИКа ПРО ТiЖе
розiрвання оЬ"о"ору. yci ранiше сплаченi на користь
Постача,rrьника у якостi
грошовi кошти пiдлягаrоть поверЕеЕню
Замовнику протшом 2
""р.l.rrrurи
(двох) балrкiвських днiв
дати достроковою розiрвання Залъвником даного
договору в
односторошъому порядку.
б.3. ПостачilIьЕик зобов'яза.rrий :

з

u.r*j*.1*;}rffiНЪоil|"'uu*

ТОВаРУ

за цiною, кiлькiстю, комплектнiспо та

у

строки,

6,3,2, Забезпечити поставку Ъвару, якiсть
якого вiдповiдае )д{овам,
устаЕовленим Роздiлом 2
цього.Щоговору.
6,3,3, Скласти та пiдписати з безпосер.+"ir
Отримрачем Ъвару Al., приймашш товару.
6,3,4, Здiйснити вивезення, замiну,йi.rо-

Б"uру, допост€lвку Товару у порядку та строки
встановленi даним договором.
б.4. Постачапьник мае прЕtво:
6,4,1" На дострокоВу поставкУ Ъвару
за письмовим погодженЕям Заirловника
6,4,2, На оплаry у строки та порядку
встаЕовлеIIому даЕим
у
Е{tложним чиЕом
l-{|vrv,vрvlYl
Щоговором лсU..,'ltlиМ
поставлеНого
комплектного
та якiсного
Ъвару.

CToPiH За ЦИм До.оuоро* не мо}ý/ть бути
переданi TpeTiM особам без
.."^"1;';I.rr.Ъ;iОбОВ'ЯЗКИ
7. Забезпечення

викоцання .Щоговору.
7,1, ПостачальниК забезпечуе викоЕtIЕIIЯ
cBoix зобов'язаНь за.Щоговором в
та на yп{oвztx, встаЕовлених теЕдерною
розмiрi, порядку
документацiею.
8.

Вiдповiдальнiсть cTopiH.

8,1, У разi невиконаЕня або ненаrrежного викоЕаIIня
cBoix зобов'язшrь за.Щоговором Сторопи
несуtь вiдrrовiдальнiсть, передбачеIIу вимогtlп{и
дiючого законодtlвства та цим {оговором.
8,2, У разi невиконаЕ[Iя або цесвоечасного
викоЕаншI зобов'язань при закупiвлi
Ъвару за
бюджетнi кошIти Сторони сплачrють
штрафнi санкцii згцЕо.п. S.a
8
цього
.Щоговору.
8,3, Види порушеЕь СторЬнаrпrи зобов'язань та
санкцiТ за них, уББо"rr"нi
!оговором:
8,3,1, У випадкУ порушеЕIIя cTpoKiB викоЕанIUI
зобов'язанЬ Поarч.rЕlльника з поставки
ТоварУ чи йоЮ частиIIИ ПосiачалЬник
зобов' язанпйспЛатитИ IIа користЬ Замовника
пеЕю у розмiрi
0,1 (нуль цiлих одна десята) вiдсотка BapTocTi
Ъвару/частини Ъuару, за яким
допущено
простроченIIя викоЕtlнЕя за кожниЙ
прострочеЕня, а за прострочення понад
лryн"
тридцять
днiв
ооо*хтl стягуеться штраф у розмiрi 7 (семи) BiicoTKiB вказаноi
BapTocTi.

Р".Й

о,J,д, Ja поставку неякiсного або

Ъuuру чи частини Ъвару,
невiдповiдностi його медико-технiчним
таlабо загальЕим таlабо специфiчним вимогаN,I,
зЕIзначеним
у ,Щодатку 3 до тендерноТ докупtентацii Замовника,--uбо ,rо.rавки ТЪЙру
з
порушеЕIIям
ВИКЛаДеНИХ У ЦЬОМУ
умов,
ЩОГОВОРi, ПОСТаЧа-rrьник сплачуu
nop".r" а;;;;;-" штраф у
20%
вiд BapTocTi поставлеЕого неякiсцого
розмiрi
"u Товару/частини
або некомпл.йо.о
Ъвару.
8,3,3, Зашrовник за паявЕостi пiдстав,
".р;;б;;;;,* "r.Z5ТIосподарського кодексу УкраiЪи,
ОПеРативIIо-господарськi
санкцii; передбаченi

Уi:#iЖЖ:'#Н_Ж*""'JаЧаЛЬНИКа

некомплектного

ст.

zjo гк,

/

_ вiдмову Заtrловника вiд оплати за зобов'язЕlнням, яке виконано Постачальником неналежним
tIиЕом або виконано ним достроково без згоди Замовника;
- вiдмову Заlrловника вiд зобов'язаrrня прийшIття подttJIьшого виконЕшня зобов'язапня, rtорушеного
постачальником.
8.4. У випадку порушення TepMiHiB rrостzlвки JoBapy умови договору щодо цiни та обсягiв
Товару заJIишаються незмiнними до повного викончlннll Постачальником зобов'язань по договору, з
урахуванням положень, закрiплених п.п. l.З,З.2,4.1, 8.3.3 даного договору.
8.5. У разi порушенrrя Постачальником вимог законодztвства щодо цiн та цiноугворенIuI
Постачальник несе вiдповiдшtьнiсть згiдно вимог чинного законод€lвства про цiни та
цiноугворення.

-

9.

Обставини непереборноiсили.

9.I". Сторони звiльнлоться вiд вiдповiдальностi за невиконання або ненаJIежне виконання
зобов'язшrь за цим.Щоговором у разi виникненЕя обстазин непереборноi сили, якi не iснува-irи пiд
час укJIадаЕЕя Щоговору та виникли поза волею CTopiH (аварiя, катастрофа, вiдсутнiсть
фiнансраrrня на зазначенi цiлi, тощо).
9.2. СтороIIа' що не може виконрати зобов'язання за цим,Щоговором унаслiдок дii обставин
непереборноi си.rп,I, повинна не пiзнiше нiж протягом 10 (десяти) днiв з момеIIту ix виникнення
повiдомити про це iншу Сторону у письмовiй формi.
9.3. ,Щоказом виникнення обставин непереборноi сили та строку
дii е вiдповiднi
видалоться
Торгово-Промисловою
палатою
iншим
або
документи, якi
уповновaженим на це
органом.
9.4.
разi коли строк дiТ обставин непереборноi сили продовжуеться бiльше нiж 20
(двадцять) днiв, кожна iз CTopiH в устчtновленому законодi}вством УкраiЪи порядку мае право
розiрвати цей .Щоговiр,

ix

У

10.

Вирiшення спорiв.

10.1.У випадку виIlикнеЕня спорiв або розбiжностей Сторони зобов'язуються вирirrryвати iх
шJuIхом взаемних переюворiв та консультацiй.
10.2.У разi недосягненшI Сторонаtrли згоди спори фозбiжностi) вирiпгуrоться в
господарському судi за правилаN,{и пiдсудностi встаrrовленоТ дiючим зtжонодавством УкраiЪи.

11.

Строкдii,Щоговору.

11.1. Щей Щоговiр набирае чинностi з дати його пiдписання Стороналли i дiе до ( 31 ) грудня
2019 року або до повного виконання Стороналли cBoix зобов'язань за.Щоговором.
11.2. Щей.Щоговiр укJIадасться i пiдписуеться у двох оригiнitльних примiрниках, украiнською
мовою, якi с автентичними та мають однакову юридичну силу: один оригiнальний примiрник для
Залловника та один для ПостачаJIьника.
11.3. Строк дii ,Щоговору може продовжратися Еа строк, достатнiй дJuI проводення
процедури закупiвлi на початку настуfiного року, в обсязi, що не перевищуе 20 вiдсоткiв суми,
визначеноi в договорi, укладеному в попередньому роцi, якщо видчхтки Еа цю мету затверджено в
установленому порядку.

t2.

Iншiумови.

12.1. Сторони домовиJIись про те, що текст .Щоювору, будь-якi матерiали, iнформацiя та
вiдомостi, якi стосуються .Щоговору, що не пiдлягають обов'язковому оприJIюдненню у випадках
встЕшовлених дiючим законодавством УкраiЪи, е конфiденцiйними i не MoxqrTb передаватися TpeTiM
особшл без попередньоi письмовоi згодt на це iншоТ Сторони, oKpiM випадку, коли така передача
пов'язана з отриманняrл офiцiйЕшх дозволiв, документiв дJuI виконання умов ,Щоговору tIи сплати
податкiв, iнших обов'язкових платежiв, а також у випадках, передбачених дiю.шtм законодавством.
12.2. УIчrови цього ,Щоговору не повиннi вiдрiзнятися вiд змiсry тендерноТ пропозицiТ за
результатами аукцiону (у тому числi цiни за одишицю товару) переможця процедури закупiвлi.
IcToTHi умови договору про закупiвJIю не можуть змiнюватися пiсrrя його пiдписання до виконtlшul
зобов'язань сторонtlми в повному обсязi, KpiM випадкiв, визначених ст. 36 Закону Украiни "Про

7
публiчнi закупiвлi"..
12.3. Bci змiни та доповнення до цього .Щоговору вносяться шJuIхом укJIадення додаткових
угод у письмовому виглядi та пiдписуються Сторонаrчrи.Щоговору.
t2.4. У Bcix вiдносинЕlх, не врегульованих цим .Щоговором, Сторони керуються нормами
чинного законодавства, у тому числi указаного в преалбулi.Щоговору.
12.5. Визнання недiйсним у судовому порядку певних пунктiв, роздiлiв та/або частин даною
доювору не тягIIе за собою визнання договору недiйсним в цiлому i BiH мас продовжувати
виконуватися Сторонами належним ItиHoM.
12.б. У випадку змiни юридичноТ чи поштовоi адреси дJIя листування кожна iз CTopiH
зобов'язана письмово повiдомити про це другу Сторону протягом 3 (трьох) дriв з дати таких змiн.
iншому випадку, нtшрzlвлення Стороною iншiй CTopoHi будь-якоi кореспонденцii, акгiв,
повiдомлень, додаткових угод та T.iH., якi передбаченi положеншIми даного ,Щоговору бще
вважатися виконzшим наJIежним чиЕом, якщо вони вiдправленi на адресу Сторони, зазначену у
роздiлi 14 кМiсцезнilходження та банкiвськi реквiзити cTopiH>.

У

13.

.Щодатки до,Щоговору.

13.1. Невiд'емною частиною цього,Щоговору е:
Додаток М1 - Специфiкацiя на закупiвlпо ЩК 021:2015: 33160000-9

операцiйних блокiв (Мiкроскоп операцiйнй).

14. Мiсцезнаходження та банкiвськi реквiзити

-

Устаткування для

cTopiH:

Учасник

заrrцовник

ПОСТАЧАJЬНИК:

КЛПЗ <<IIiжпнська цептральна MicbKa
лiкарня iM. М.Галицького
м.Нiжин, вул.Московська, 21

Фiзична Особа-Пiдприемець
Щожсужина Вiолетта Iгорiвна

р\р
в ГУ ЩКСУ

Р/р 26006056|27145, Банк ПАТ КБ
,,привАтБАнк,,, мФо 380775

1

6600, Чернiгiвська область,

зi?J f/J8оа99пз
у

Чернiгiвськiй обл.

код за ДРФО 3281208965,
3281208965, .}{! свiд.
20бб00000000416б7,

О.М. Костирко

IПН

м податку на прибуток
вах
t,-

r\?

|э,

flожужина B.l.

вiд

Додаток.1
до договору N, Оr/Ьtsi"{lе?rАk{ 2019р.

d{

/
Специфiкацiя

Ne

Найменування згiдно
з тендерною

п|

документацiею

п

1

Торгова назва
предмету закупiвлi
згiдно з документами
виробника

Устаткування для

Мiкроскоп операцiйний

операцiйних блокiв
(мiкроскоп

Y72от4 -

"БlомЕд"

Одиниця
вимiру

кiлькiсть

l_{iHa

Сума,

за

грн.

(без ПflВ)

одиницю,
грн. (без

пдв)
367000,00
шт.

L

з67000,00

операцiйний)
367000,00

всього без
П,ЩВ:

Замовник

КЛПЗ <<Iliжиrrська цеЕтраJIьна MicbKa
лiкарня iM. М.Галицького
1

6600, Чернiгiвська областьо

м.Нiжин, вул.Московська, 21

зl?.€,f/Jеа.аgлс?
в ГУ lЩСУ у Чернiгiвськiй

р\р

обл.

Учасник

ПОСТАЧАJIЬНИК:
Фiзична Особа-Пiдпри€мець
[ожqуясина Вiолетта Iгорiвна
Р/р 2б00б056|27145,Банк ПАТ КБ
l,привАтБАнк", мФо 380775
код за ДРФО 328|208965, IПН

'-\^ruцýll

О.М. Костирко

)i=Ё

ё;,j-Гъ:_'ý

на прибуток
B.l.

ь//.О

/{оговiр Nч C{.l/:,,l
М'

НiЖИН

,

j//r
<_Щ__?>_оzz!tпрk-L,2019 року

комуrrальний лiкувально - профiлактичний заклад <нйинськгцентральна Micbka лiкарня
iMeHi Миколи Галицького>> Нiжинськоi Micbkoi
ради Чернiгiвськоi областi в особi голови коплiсii з
реорганiзацii - головного лiкаря Костирко Олексаrrдра Михайловича, що дiе на пiдставi Статугу
затвердженого рiшенIUIм Нiжинсъкоi MicbKoi
ради ЧернiгiвськоТ областi вiд 22 листопада 2016 рЬку
Ns 22-181201б, (да-тli - ПокупеЦь), з однiеi c"opoH",ri Товариство з обмеженою вЦповiдальнiстю
(КЛАУДГРУП) в особi директора Селявкiна,Щмитра Олексаrтдровича,
що дiе на пiдставi Статуту,
(далi _ Продавець), з другоi сторони,
нижче:
укJIIIли цей ЩогЪвiр про
1.

прЕдмЕт договору

"йд.".

,1.1. Продавець зобов'язуеться в порядку
та )rмoBax, визначених цим.Щоговором, надати Покупцевi
товар, зазначений в п.1.2. ,Щоговору, а Покупець
- прийняти i оплатити такий,o"up.
1.2. Найменувчtння товару: за ЩК 021:2015 _ 30210000
4 <<Машини для обробки даних
(апаратна частина)>> Персональнi комп'ютери в комплектi (да;rl Товар).
1.3. обсяг закупiвлi товару, що надаеться за цим.щоговором, може бути зменшений Покупцем
в
односторонньому порядку зЕlлежно вiд його реЕIльЕих потреб.
1.4. Продавець з{UIвJUIе, що Еа момент
укладення ц".,,.о Щоговору йому нiчого не вiдомо про права
TpeTix осiб, якi могли б бути порушенi
укладенням цього Договору.
обсяг
товару,
його
змiст
та
технiчнi
вимоги до наданIш товару узгоджуеться та зазначаеться
_"1,5,
Сторонаlrли у Специфiкацii' яка е невiД'емною частиною цього
ДоговБiУ(Додаiок Nsl).
1,б, Продазець гараНтуе, щО на моменТ
укладаннЯ ,Щоговору товар не проданий, не заставлений, в
спорi i пiд заставою не перебувае.

-

2. якIсть товАру
2.1, Продавець повинен поставити Покупцевi Товар, якiсть якого повинна
вiдповiдати технiчним
вимогам та опису предмету закупiвлi, а тЕкож
встановленим
чинним законодавством (дсту,
умовам,
ТУ i т.п.) до ToBapi даного типу.

2,2, Товар в цiлому та його комплектуlочi повиннi буги новими, оригiна_гlьними,
ранiше не
ВИКОРИСТОВУВitНИМИ, б'еЗ ДефеКТiВ Та ПОrrкоДжень, прихованих недолiкiв,
безпечними для здоров,я
людини. Товар мас в повнiй Mipi реалiзоврати свое
функцiональне призначеЕня.
2,3, Покупець мае право вiдмовитися вiд прийнйя Товару, лкий не
вiдповiдае за якiстю умовам
Щоговору. Товар ненаJIежноi якостi пiдлягае объв'язковому поверIIенню продавIцо.
2,4, У разi поставки Товару ненЕIлежноi якостi або виявленнi недолiкiв
у поставленому ToBapi
протягом його гарантiйного TepMiHy, Продавець зобов'язусться за свiй
рахунок усунуги недолiки або
замiнити неякiсний Товар на Товар належноi якостi.
2,5, Продавець дае гарантiю, що весь Товар не мае дефектiв, пов'язаних
з MaTepiElJIoM, з якого
виготовлений, або iз процесом його виробництва, Еа перiо! 36 мiсяцiв
вiд дати rrо.Ъuuп", тiльки в
тому випадку, якщо Товар використовуеться за призначенням.
якщо протягом дii гарантiйного. строку Ъудуrо виявленi недолiки в
роботi Товару, якi
унеможливлюють належну експлуатацiю Товару, гарантiйний TepMiH збiльшуеться на час
усуЕення
Продавцем недолiкiв (гарантiйного
ремонту ТовЬру).
2,б, Покупець мае право пред'явити вимоги до I1родавця, повОязанi
з недолiками Товару: по
якоотi таlабо комплектностi в частинi видимих
якщо недолiки виявленi протягом 14
(чотирнадцяти) днiв з моменту отримання Товару. "едопiкi",
Покупець мае право пред'явити вимоги,Що-Продавця, пов'язанi з недолiкшли
Товару за якiстю, в
частинi прихованих недолiкiв, якщо недолiки виявленi протягом гарантiйного
TepMiHy.
при виявленi зазначенцх недолiкiв Товару Покупеrь сповiщае^ про
це
робочих днiв з моменту виявлоння недолiкiв. ,щопускасться сповiщення П
зв'язком та (або) електрошIою поштою. Уповноважеrrий представник
прибуги до Покупця протягом двох робочих днiв з моменту отримання
Товару та скJIадаЕня двохсторонЕього Акту.
В разi неявки представника продавця у встановлеltий строк, Покупець
односторонньому порядку. .щаний акт буде мати докzвове значення та повну

2.7. продавець зобов'язаний протягом 10 днiв пiс:tя дати отримання Акту своiми силЕIми та за
зашriнити його на якiсний

iй рахунок прийняти та вивезти Товар, усунуги виявленi недолiки або

овар.

3. сумА, визнАчЕнА у договорI
3.1. I]iHa цього ,Щоговору стzшовить 356705,57 з П!В (триста п'ятдесят шiсть тисяч ciMcoT гr'ять
грн. 57 коп.
у т.ч.ПДВ 59450 грн 93 коп)
3.2. ЩiНа цЬоГо ,Щоговору може бути зменшена за взаемною згодою CTopiH, зz}лежно вiд реального

фiiтансування видаткiв Покупця на зазначенi цiлi. TaKi змiни вносяться шJuIхом укJIадання
вiдповiдноi додатковоi угоди.
3.3. Змiна загальноi цiни,щоговору в сторону збiльшення не допускаеться.
3.4. Бюджетнi зобов'язання Покупця за ,Щоговором виникають у разi наявностi та в мa>ках
вiдповiдних бюджетних асигнрань. В разi затримки бюджетного цiльового фiнансування та
НаЯВНОСТi Заборгованостi, розрчlхунок за наданий Товар здiйснюеться протягом 5
- ти баrrкiвських
днiв з дати отриманлrя вiдповiдного бюджетного фiнансування.
4. ПОРЯДОК ЗДЙСНЕННЯ ОПЛАТИ
4.1. РозрахуЕки за фактично поставлений Товар здiйснюються протягом 10 (десяти) банкiвських
днiв з дня отриманшI рахунку та видатковоi накладноi на поставку Товару, за EaJIBHocTi бюджетного
фiнансування.
4.2. Оплата здiйснюеться шJutхом перерахування коштiв на розрttхунковий рахунок Продавця.
4.3. Оплата здiйснюеться в нацiона.пънiй ва-тпотi Украiни - гривнi.
4.4. Покупець мае право повернуги ptlxyнoк та видаткову накJIадну на поставку Товару без
здiйснення оппати в разi неналежного ik оформлення (вiдсугнiсть пiдписiв, печатки тощо).
.

5.

TEPMIH ТА МIСЦЕ ПОСТАВКИ ТОВАРУ

5.1. ,Щоставка Товару - здiйснюеться протягом 10 днiв згiдно зzUIвки Покупця (,Щопускаеться за
факсимiльним зв'язком та (або) електронною поштою)
5.2. УмовИ поставки - протягом 1 календарного дня з дня поданшI заlIвки вiд Покупця.
, 5.3. Право власностi на
Товар переходить вiд Продавця до Покупця в момент його передачi згiдно
з видатковою накJIадною.
5.4. Приймання Товару проводиться за кiлькiстю та якiстю згiдно з товаросупроводжувальними
документаN{и.
5.5. Ризик випадковоi загибелi IIи випадкового псування вiдчужуваного Товару переходить вiд
ПродавцЯ до Покупця одночасно з виIIикненнfrп{ у останнього права власностi.
5.б. Поставка Товару здiйснюеться за рахунок Продавця за адресою: Чернiгiвська обл., м. Нiжин,
вул. Московська,21
'
5.7. Товар мае буги упакований таким чином, щоб вик.lпоIIити можJIивiсть псувilння або знищення
його пiд час трансrrортуваIIня.
б.

ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ CTOPIH

Покупець зобов'язаrrий:
б.1.1. Свосчасно та в повному обсязi (за наявностi бюджетного фiнансування) сплачувати за
поставлений якiсний Товар.
. б.2. Покупець мае прЕlво:
6.2.|. ,Щостроково розiрвати ,Щоговiр в односторонньому порядкУ, у тому числi у випадку
невиконt}ння Продавцем своiх зобов'язань, письмово повiдомивши Продавця за 20 календарних
днiв
до дати припинеЕIIя .Щоговору.
6.2.2. Контроlповати поставку Товару у строки, встановленi цим
Щоговором.
6.2.3. Зменшувати обсяг закупiвлi Товару та загальну BapTicTb .Щоговору зttлежно вiд
реального
фiнаrrсувшlшI видаткiв на зазначенi цiлi. У такому разi Сторони вносять вiдповiднi змiни до цього
,Щоговору шJutхом укладання вiдповiдноi додатковоi угоди.
б. 1.

.2.4. Виплагати усунення недолiкiв поставленого Товару або заплiни неякiсного Товару на якiсний

гарантiйного строку.
б.3. Пролавець зобов'язаний:

б.3.1. Забезпечити поставку Товару

у

строки,

встановленi

цим

.Щоговором;

якiсного Товару;
6.3.3. Забезпечлtти вiдповiдапьнiсть Товару технiчнипl вимогаIu та опису предмету закупiвлi.
6.4. Продавець мае право:
6.4.1. Своечасно та в IIoBIloMy обсязi отримувати плату за поставлений Товар.
6.4.2. На дострокову поставку ToBapiB за письмовим погодженням Покупця.

б.3 .2. Забезпе.пrти пocтtlвKy

7.

конФIш,нцIЙнIстъ

CTopiH зобов'язуеться тримати в таемницi i захищати конфiденцiйнiсть Bciei
iнформацii i документацii, переданою iй iншою Стороною, а також Bciei iнформацii i документацii,
що стала вiдома в ходi виконаннrI цього Щоговору та у зв'язку з ним, в тому числi така, що стала
вiдома в ходi переговорiв, i в тому числi буль - якi данi без обмеження, бази даних, вихiднi коди
програмного забезпечення, буль - яка iнша iнформацiя (надалi - Конфiденцiйна iнформацЬ). Жодна
iз CTopiH не повинна використоврати, розкривати чи будь - яким способом повiдомляти будь - якiй
iншiй особi дета;ri будu - якоi конфiденцiйноi iнформацii без попередньоi письмовоi згоди iншоТ

7.|. Кожна

з

Сторони, KpiM випадкiв, передбачених закоIIодавством.
7.2. сторони несуть вiдповiда.пьнiсть за персон€rл, задiяний до виконЕtншI цього ,Щоговору. Сторони
поЬинцi iнструктувати свiй персонал щодо конфiденцiйностi i цiнностi iнформашii, в тому числi буль
-якi дшri без обмежеЕн& бази даних, вихiднi коди прогрttплного забезпечення.
8.

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ CTOPIH

8.1.У разi невиконання або неналежного виконання cBoik зобов'язань за ,Щоговором сторони
несуIь вiдповiда.тlьнiсть, передбачену чинним зЕжонодавством Украiни та цим rЩоговором.
8.2. За порушення cTpoKiB виконilIIuI зобов'язань за договором Продавцем, останнiй сrтлачуе
Покупuю пеню у розмiрi подвiйноi облiковоi стЕlвки НБУ вiд BapTocTi товару, з яких допущено
flрострочення виконаншI за кожен день прострочення.
8.3. Покупець не несе вiдповiдальнiсть перед Продавцем за несвоечасне виконilншI грошових
зобов'язань у разi вiдсутностi вiдповiдних коштiв.
9.

оБстАвини нЕпЕрЕБорноi сили

9.1. Сторони звiльняються вiд вiдповiда-тlьностi за невиконання або ненzlлежне виконання

зобов'язань за цим договором у разi виникненнJ{ обставин непереборноi сили, якi не iснра.пи пiд час
укладання договору та виникJIи rrоза волею CTopiH (аварiя, катастрофа, стихiйне лихо, епiдемiя,
епiзоотiя, вiйна тощо)
9.2. сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим ,Щоговором унаслiдок дii обставин
непереборноi сили, повинна не пiзнiше 10 днiв з моменту iх виникнення повiдомити про це iншу
Сторону
формi.
9.3. ,Щоказом виникнення обстазиII непереборноТ сили та строку ix дii е вiдповiднi документи, якi
видаються компетентними органами державноi влади за мiсцем настання форс - ма)корних обставин
та/або Торгiвельно - промисловою палатою Украiни.
,9.4. Строки виконаншI зобов'язань за цим
,Щоговором вiдкладшоться вiдповiдно часу дii обставин
непереборноi сили.
9.5. у разi коли строк дii обставин непереборноi сили продовжуеться бiльше нiж 30 днiв, а
Сторони IIIJu{xoM переговорiв прийдугь до висновку про ЕеможJIивiсть подальшого виконаннrI умов
цього ,Щоговору, кожна iз CTopiH в установленому порядку мае право розiрвати цей договiр з
обов' язковими взаеморозрахункаrrли мiж Сторона:uи.

'10.1.

У

10.

вирIшЕння спорIв

випадку виЕикнення спорiв або розбiжностей Сторони зобов'язуються вирiшувати iх
вза€мних
переговорiв
шJUIхом
консультацiй.
10.2. У разу недосягнення Сторонами згоди з привод\, предмета спору шлrIхом rrереговорiв, то Bci
спори та розбiжностi CTopiH щодо виконання умов ,Щоговору вирiшуються в судовому порядку за

та

нiстю та пiдсуднiстю такого спору, вiдповiдно до чинного в УкраiЪi

ll.гАрАнтIi cToPIH

11.1. СтоРони гараНтуютЬ одна однiй, ЩО Еа момент
укладання Щоговору не icHyc жодного
документу, який мае юридичну силу, i робив би цеможливим або обмежував би Сторони в його
укладаннi.
11.2. Сторони гарант)rють, що кожна з них володiе достатнiм обсягом прав дlUI
укJIадання

,

,Щоговору.

11.3. Сторони гарантуIоть одна однiй, що протягом строку дii договору вони не будуть
пов'язшri договораI\,{и, угодами, довiреностями та iншими документаI\{И, ЯКi можуть бУд" яким
.IиIIом вцлиЕуtи на права та обов'язки, якi належать Сторонаtrл
вiдповiдно до умов даного договору.
11.4. продавець гарантус, що постtlвлений Товар не порушуе права та iнтереси TpeTix осiб,
зоц)ема права, пов' язанi об' екталли iнтелекryальноi власностi.
12.

строк дi договору.

ПОРЯДОК ЗМIНИ ТА РОЗРВАННЯ ДОГОВОРУ

12.1. Щей,Щоговiр набирае чинностi з дати його пiдписання Стороналли i
дiе до
ll 31 ll грудня 2019
року, в частинi розрахункiв - до повного iх виконання.
12.2. ЯкщО iнше пряМо не передбаченО цим .Щоговором або чинним законодавством УкраiЪи,
змiни у цей ,щоговiр можуть буги BHeceHi тiльки за домовленiстrо cTopiH, яка оформrпоеться
додатковою угодою до цього,Щоговору.
Змiни У цей ,Щоговiр набираrоть чинностi з N{oMeHTy IIалежного оформлення Стороналли
вiдповiдноi додатковоi угоди до цъого Щоговору, якщо iнше не встацовлено Ьаллiй
додатковiЙ угодi,
у
цьому,Щоговорi або у чинному зtlконодавствi УкраiЪи.
12.3 Якщо iнше прямо не передбачено цим.Щоговором або чинним законодавством
УкраiЪи, цей
,ЩоговiР може буги розiрваний тiлькИ за домовленiстю CTopiH, яка оформJIюеться додur*оuо.
угодою до цього,Щоговору.
L{ей.Щоговiр вважаеться розiрваним з моменту належного оформлеIIня Стороналли вiдповiдноi
додатковоi угоди до цього .щоговору, якщо iнше не встановлено у самiй додатковiй
угодi, цьому
,Щоговорi або у чинному законодавствi Украiни.
, l2.4. Щей ,Щоговiр укладаеться i пiдписуеться СторонаN{и при повЕому
розуплiннi його умов та
ТеРМiНОЛОГii УКРаiЪСЬКОЮ МоВою у 2 (двох) примiрниках, по одIому
до" *о*rrоi iз CTopiH.
12.5. Умови договору гrро закупiвrпо не повиннi вiдрiзнятися вiд змiсту тендфноi пропозицii
переможця за результатап{и аукцiону переможця процедури закlтliвлi. IcToTHi y*ou"
до.оЪору .rро
закупiвлпО не можуТь змiнюватися пiсля його пiдписання до виконаЕня зобоЪязань стороЕаI\,Iи
в
повномУ обсязi, KpiM випадкiв, визначених ст. 36 Закон1, УкраiЪи
''Про публiчнi закупiвлi''.
,Щiя договору про закупiвлпо може продовжуватися на строк, достатнiй длr{ проведенIUI
процедури закупiвлi на початку Еаступного
року, в обсязi, що ,rЬ перевищуе 20 вiдсоiкiв суми,
визЕачеЕОi в договОрi, укладеномУ в попереДньомУ
роцi, якщО u"дurк" на цЮ мету затверджено в
устttновленому порядку.

13.IHшI

умови

13-1.Yci правовiдНосиЕи, що виниКJIи з цьоГо ЩоговоРу абО пов'язаrri iз ним, тому числi
у
пов'язанi iЗ дiяльнiстЮ, )rкJIаденням, виконанням, змiной- та припиненням
цього ,,Щоговору,
тлр[ачення його р{ов, визначенням наслiдкiв недiйсностi або порушення
.ЩогоВоРУ, регуJIюються
цим .щоговором та вiдповiдними нормами чинного законодавства Украiни.
13.2. СтоРоЕи несуТь повнУ вiдповiда-пьнiсть за правильнiсть
ними у цьому,Щоговорi
"n*u""*
реквiзитш та зобов'язуються у десятиденний строк у письмовiй формi
повiдомЙти iншу'Сторону
про jx змiну, а у разi неповiдомленIUI несуть ризик настання пов'язаних iз ним
наслiдкiв.
"aaцp-rr"uш
13.3. Щодатковi угоди та додатки до цього .щоговору е його невiд'емною частиною i
мшоть
юридичну силу у разi, якщо воIIи викJIаденi у письмовiй
пiдписнi
Сторонами
та
скрiпленi
формi,
печаткаN,Iи.

l3.4.Y Випадкtlх, не передбачених цим
одавства Украiни.

14.
14.1.

ДоговороNл, Сторони керуються нормами чинного

додАтки до договору

Невiд'емною частиною цього.Щоговору

е

Специфiкацiя (,Щодаток 1)

МIСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКIВСЬК РЕКВIЗИТИ
покупЕць
ПРОДАВЕIЪ
КЛПЗ "Нiжинська центральна MicbKa Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
(КЛАУДГРУП>
лiкарня iM. М.Галицького"
15.

Юридична адреса:
1 бб00, Чернiгiвська область,
м.Нiжин, вул.Московська, 21
Р lр r5"4,"/зd /,?."ý./3
у ГУ ДКСУ у Чернiгiвськiй обл.
мФо 85з592

сдрпоу

027,74125

Тел.: (0463|) 4-63-25

ffiilljl;l,ъ
*-l":,:,1];:T,"i

Эчйй

jý

t*,!;i;<:;".;ý}
щцФ

ч

Код за еЩРПоУ: з7842'700
030б2, м. Киiв
пр. Перемоги, буд. 67, офiс213
Банкiвськi реквiзити:

р/р 2б006300705121
в Банк ТВБВ }IЬ10026/012б фiлii

- Головного
по
м.
Киеву
та
КиiЪськiй
областi
управлiння
АТ <Ощадбанк
мФо 322669
р/р 2б007000434101
в ПАТ (АКБ (КОНКОРД>
мФо 307350
IПН:З78427005108

вiд

до договору

*.

5r,У,;:)r
'2019

Дd. */{lуrl4й

Специфiкацiя
I
Сума з П.ЩВ,
грн.*

Найменування

Персональнi комп'ютери ПК
CG ICS процесор INTEL
СоrеТМ i3 8100 /материнська
плата Н310/пам'ять
8Гб/вiнчестер 500Гб/SSD диск
120Гбlоптичний привiд
DVD/карлрiлер/корпус
400WПЗ Win 10 Рrо/фiльтр
3M/MoHiTop

Cloudgr

27
коNIп.

ouP,

YKpaiHa

11009,43

lз2ll,з2

з56705,57

BENQ

GL2250lкомплект в комплектi
(MoHiTop, системний блоко
клавlатура.

мишка

Всього без

П,.ЩВ

59450,93

Всього з ПЩВ

з56705,57

покупЕць

.

КЛПЗ "Нiжинська центральна MicbKa

лiкарня iM. М.Галицького''

Юридичrrа ацреса:
1 бб00, Чернiгiвська область,
м.Нiжин, вул.Московська, 21
Р lp .l f,
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Платник

Платiжне доручення N 1586

04 1 000 1

вiд "12" липня 2019 року

Нiжинська l-]МЛ iM.M, Галицького

02774125

Код

Банк платника

Код банку
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Сума словами

п'ятдесят шiсть тисяч ciMcoT п'ять грн, 57 коп.

Призначення
О2l2аlО;

32,1

платежу

r

0; за персональнi кЬмНютери; згrдно рах. Nэ281, накл.Ns229 вiд

12.О7.2О19, договбру Ns08/07-ПК вiд 08.07.2019; ПДВ 59450,9З.
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Сума словами

Триста шiстдесят ciM тисяч грн. 00 коп.
Призначення платежу

0212010; 3210; за мiкроскоп операцiйний; згiлно рах. ЛЪl36, накл.ЛЪl46 вiд 04.07.2
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*-::,,лiння
но|
Дер,ка
flб l"| '!'^^'*вuукмiнИ
t j;ф,ilзd'

др
Пiдписи

Гйl.*
Код

Одержано банком
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ФЧЕРнlГlВсЬкЕ оБЛдс дТоЩлД М.ЧЕРНlГlВ

Код банку

lГ--___--l
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Сума словами

Тридцять тисяч BiciMcoT двадцять дев'ять
Призначення платежу

0212010; 2282; за розподiл активноТ електроенергiТ; згiдно
рах. та акту ЛЬ2l0З5/8
5428ll вiд 30.0б.2019, договору ль4-тр/l9 вiд 04.02.20l9; ПДв 5l38,18.
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Платн
Код
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Нiжинська ЦМЛ iM. М. Галицького

к

20_р

02774L25

Банк платника

ГУ ДКСУ у Чернiгiвськiй областi м. Чернiгiв

Код банку

l

сумА

,ЩЕБЕТ рах.Nэ
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l
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Отримувач ТОВ ''ЕНЕРА ЧЕРНIГIВ''
Код

41

82384б

КРЕ!ИТ рах,Nэ

Банк отримувача
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l
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Шiстдесят BiciM тисяч дев'ятсот одинадцять грн. бб коп.
Призначення платежу

0212010; 2282; за активну електроенергiю; згiдно
рах. та акту ЛЪ2l0з5/85428/1 вiд
30.0б.20l9, договору лъ4-т/19 вiд 0б.02.20l9; ПДв l l485,27.
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Нiжинська ЦМЛ iM. М. Галицького
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!ЕБЕТ

Код банку
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354l 7038029989
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П'ять тисяч шiстсот п'ять грн. 0l коп.
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