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ПОСТАtIАЛЬНИК: Товприство з обмеясеною вiдповiдальнiстю (Подорожник Суми), в особi Дирекгора MiTiHoT ЮлiТ Олегiвни, який дiс на
пlдgtавl
ПОКУПЕЦЬ: l, | -цси

що дlе на
в особi
пiдотавi
уклаJIи

даний.Щоговiр про

1.1. ПОСТАЧАЛЬНИК зобов'язусгься в
прийняти та оплатити лiкарськi засоби,

1. прЕдмЕтдоговору
порядку та на p{oB,rx, визначених цим Щоювором передrги у власнiсть ПОКУIЩЯ, а ПОКУПЕr{Ь
вироби медичного - Товпр),

асортимект, кlлькlсть та цlна
1.2. Код класифiкаuiТ Товар1, иu
1.2. ПОСТАЧАЛЬНИК гарантуе, що TqBap, який е предметом цьою ,Щоговору, не
1.J. Лiкарськi засоби та вироби медичного призначен}uI, що перодаються у
ПОКУШIЕМ дтя власних потреб, а не для под.rльшою перепродчDку.

Ф;tg*grýжник
договр купIв,,п-продАжу ль

20l0 Doxv}. ПокУПЕШЬ
адр. со;___j4_j_]Ё4(Ш \0

n OV,

закладi ПОСТАЧАЛЬНИКА шляхоIи самовивозу, за

3.5. Момент переходу права наступае пiсля передачi Товару Покупцю, про що стzlвиться вiдмiтка в накладнiй на
Товар. g
3.6. 11ерелача замовленою Товару ПОКУПЩЮ здiйснюсться не пiзнiшg чотирьох робочих дriв вiд дати поюдження Заявки ПОКУПI-(ЕМ з
ПОСТДЧАЛЬНИКОМ, за умови HarIBHocTi такого замовленою'l'овару в itптечIlому закладi.
3.7. Щоказопt переда.ti Товару та його отримаIlня ПОКУПЩЕМ е нzlкладна на кожну окрему партiю Товару, iз з.lзначенIlям дати отримання та
rtiлппсом уповновах(еноi особи ПОКУПt{Я. ,i
3.8. Передача Ъвару уповttовокенiй особi ПОК}'ПЦЯ здiйснюсться ПОСТДЧАЛЬПИКОМ на пiдставi довiреностi, наданоi
ПОСТАtIАЛЬНИКУ на iм'я такоi уповповаlкеноТ особлr.
3.9. Разом з 1Ьваром ПОСТАЧАЛЬНИК пере.цае ПОКУШ{Ю два примiрники накладноi, один примiрник залишасться у ПОКУШ{Я, а iнший
tliсля пiдппсання уповIlоваlкеною особоtо ПОКУПЦЯ та скрiплення вiдбитком печаки (штампом) - повортаеться ПОСТАЧАЛЬНИКУ" KpiM
Того, за yMoBL яаявностi такtrго обов'язку в законодавствi, ПОСТАIIА"ПЬfiИК зобов'язусться заре€сrруваги подаIкову накJlадну на кожну партirо
вiдваrlтаженою на адресу ПОКУПЦЯ Товару, а ПОКУПЕЦЬ - розрахунок кориryвання кiлькiсних i вартiсних показникiв до податковоi
паклалIlоТ lla кожну партiю поверlryтою на адресу tIОСТАЧАЛЬНИКА Товару в елиному peccTpi подагкових накладних та надаги вiдповiдний
докуЙент iнпliй CTopoHi в елеп,ронIriл"t формi не пiзнilце останньою дня сгроhу, що визншений Подmковим кодексом Украiни для такоi рсссlрацii
в Сдиltому peccTpi податков,{х накладних.
3.10. Час,гковий вiдпуск Товару зазначеного у Заявцi доtryскасtься.

4.умови здАчI-приЙмАння товАру
4.1.Товар вважаеться переданим ПОСТАЧАЛЬНИКОМ i прийнятилt ПОItУПЦЕ,М:
а) вiдrrосно кiлькостi - вiдповiдно до накладноТ(-нrrх), що пiдтвердкусться пiдrисом представника ПОКУПlЦ та печаткою;
б) вiдяосно якостi - згiдно з сертифiкагом якостi виробника та iншими сулlrовiдними документами.
4.2. Пiл час отриманIш у розrlорядкення партiТ Товару ПОКУПЕЦЬ зобов'язаний провести вхiдпп"t коIпроль якостi, а також перевiрlтt,и кiлькiсть
та комплектнiсть Товару вiдповiдно до накладноТ ПОСТ,{ЧАЛЬНИКА.

5.1.IJiназaoдинllцюToвapyнаnon.n,onn.таBин,не3ilлеI(ниxвiдПOCТAЧ.4,лЬникA
(змiпlt економiчно'i полiтикrt держав}r, коливанtя курсу в,lлют, iнфляuil'rlli процеси, зпtiна закупiвельноi цiни) цirtи можуть кориryваIися, п{о
вiдповiдно Узюдкусться CTopoнaMtl. Но лоlускаеуся шiу} цig:r натоggзлв межах, поюлхседо!П.ОСТАЧАЛЬЧИКQМ ]ryBK}r.
5.2. Загальна cyrla flоювору становить - )ч

eoMlHv liого дiТ. вiлпта./або визrlачасгься, як сумарна BapTicTb Bcix партiй якi були вiдпуrценi ф данипt гом усLого терм/ну Гrого дiТ, вiлповiдно
до Bcix rtакладних ПОСТАrIАЛЬНIlКА. BapTicTb упаковки, маркування включаеться в цiну Товару.
5.3. Розрахунки за дашлil{ ,Щоmвором здil",tснюlоться у tlацiсl1,lальнili вапютi УкраТни.
5.d. Розрахl,нки проводяться протяюм l0 календарних днiв з моменrу (примання товару шlляхом

розрачунковlлй рахунок ПОСI'АЧАЛЬНИКА.
5.5. Розрахунок за rtридбаниt"t Товар ввiDкасться здiйсненим ПОКУЛЦЕМ пiсля надходя<енtlя коштiв
ПOСТАЧАЛЫIИКА в повному обсязi.

б. вIдповIдл.IIьнIсть cToPIH
6.1. За порушсl{ня умов даною ,Щоювору винtла cтopo}la вiдшкодовуе спричиненi збитки, сплата якtrх не звiльtяе i] вiд виконантtя своТх
зобов'язань за !оювором в цiлом5:
6.2. У влrпадку порушення cBoix зобов'язань за tIим ffоювором Сторони несугь вiдповiдальнiсть, ввзначену чим ,Щоювором та чинним в YKpaTHi
законодtlвством.
6.3. У випадку несвосчасноi оплати Товару покУПЕЦь сплачус ПосТАчАЛЬНИКУ пеню в розмiрi подвiйноТ облiковоТ сrавки НБУ вiд
несплаченоi c)|MIl за кожен день прострочеIц{я платеяiу. При цьолrу ПОСТАЧАЛЬНИК мае право припинити подальший продаж або передачу
товару ло проведення повного розрахунку. Таке припиненlul не с лорушенням ПОСТАЧАЛЬНIIКОМ cBoii зобов'язань за доювором.
б.4. У випадку сIIстематиllною (три i бiльпrе разiв) порушення ПОКУПЦЕМ cTpoKiB оплати придбаною Товару tIОСТАЧАЛЬНИК мас право

/

з iншого боку, в подальшому разом iMeHoBaHi СТОРОНИ, а кожен окремо - СТОРОНА,

,g

нlякими правами TpeTlx
власнiсть вiдповiдно до умов даного Доювору, купуються

2. КIЛЬКIСТЬ. АСОРТИМЕНТ ТА ЯКIСТЬ ТОВЛРУ
2.1. Пролаж Товару здiйснюеться окремими партiями, кiлькiсть та асортимент Товару визначаеться Сторонами шляхом оформлення Заявок
вiдповiдно до умов, викладених в роздiлi 3 rього.Щоювору.
2.!. Загальна кiлькiсть та асортиЙент Товару, що поредаеться у власнiсть за ,Щоювором, скJIадасться з кiлькостi та асортименту Товару, що,
вiазуеться у нlжладних, якi пiдписуються Сторонами на KdrHy окрему партiю Товару.
2.3. Одиницi вимiру лля кожною вилу Товару вказуються в накладних на перýдачу кожноi партii Товару.
2.4, Якiсть Товару, чо вiдrтускасться ПОСТАЧАЛЬНИКОМ повинна вiдповiдати вимогаNl нормrгивноТ та аналiтичноi документацii, пtо дiяла на
пtомент виробництва Товару та пiлтвердtg,сгься вiдповiдним сертифiкатом або iншим доцментом виробник& що засвiдчус якiсть ToBap_v На
вимоry ПОКУПЦЯ ПОСТАЧАЛЬНИК надае такий докуIlIент на Товар, що вiдпускасгься в paмKurx даною ,Щоговору у виглядi сканованих копiй
у елекгронному виглядi. На письмову вимогу ПОКУПЦЯ ПОСТАIIАЛЬНИК можо надати папорову копiю сертифiкаry якостi, засвiдчену
власною печаткою.

3.умовившпускутовАру 4

3.1. Вiдпуск Товару здiйснюетъся окремими товарними партiями, вiдповiдно до поданих ПОКУПЦЕМ та погоддених ПОСТАtIАЛЬНИКОМ
Заявок, шляхом самовивозу Товару.
3.2. Змвка па продаж вiдповiдноТ партiТ Товару подасться ПОКУПЦЕМ в письмовiй формi за допомогою електронних засобiв зв'язку.
3.J. ПОСТАЧАЛЬНИК в строк, що не перевIIщуе 2 робочlтх днiв вiд даги отриман}я Змвки ПОКУПЩЯ на вйповiдну партiю Товару розглядае
Ilапрзвлеяу Заявку та поюдкуеться на повний чи частковий прола;к партii Товару або вiдrиляе Змвку про що повiдомляс l]ОКУПЦЯ в пиоьмовiй
формi.
3.4. Товар вiдпускасться ПОКУПЦЮ на умовм EXW (згiдно Мiжнародних правил iнтерпретацii комерцiйних TeptvtiHiB IHKOTEPMC в редакцii

перерахування грошових Kot{.tTlB на
l

на розрахунковий рахунок



здlйснюватИ вiдпуск насlуПних партiI-I Товару на умовах IttluHoi передоплатИ або вiдмовитиСя вiд договору, направивши покупцЮ вiдповiдне

повiдомлення.
6.5. У випадку неповiдомлення про змiну реквiзитiв, вся направJIена постАчА.IIьНикоlvI кореспонденцiя на адресу, вказану в Доюворi (листи,

додатки, угоди, претензii, позови та iнше), що повернеться, буде ввокатися отримilною покупцЕм, виходцчи з датй штемпеля на KoHBepTi про

йою вiдправку,
7.Форс-мАжорнI оБстАвини (оБстАвини нЕдЕрЕБорноi сили)

7.1. Сторони rrоюдились, що у випадку виникнен}fi форс-мажорних обставин (обставин негrереборноi сили) Сторони звiльняються вiд виконанrrя 
.

cBoii зобов'язань на час дii вказанlлх обставин.
7.2. Форс-макорними обставинами (обставиlrами непереборнот сили) е надзвичал"tнi та невiдворотнi обставлtни, що об'еюивно унеможливлIоють
вI{конання зобов'язань, передбачених умовами .Щоювору, обов'язкiв згiдно iз законодавчиNrи та iншими нормirгивнимIt актз\rl{, а caNle: загроза

вiйни, збройний конфлiкг або серйозна погроза такою конфлiiсry, включаючи, але не обмея<уючись ворожимIt атаками, блокадамlI, вil'rськовим

ембарю, дii iноземнЪгО ворога, зiгшlЬна вiйоькова мобiлiзацiя, BipicbKoBi дiiл оголошена вiйна, акглt терори3му, диверсiТ, блокадц mracoBi

заворушення, експропрiацiя, приNrусове вил)пiенюl, захоплення пiдприсмств, реквiзицiя, блокада, страйк, ембаргtl, а також виклllканi ви}utтковиN{и

поюдними умовами i стихiйним лID(оNI, а саме: урlган, торнадо, повiнь, землетрус, пожежа, iншi стихiйнi лиха ТОщо.

7.3. Не вважаюгься форс-мажорними обставинами (обставинами непереборноi сили) фiнаrсова та економiчна криза, дефолт, зростання офiцiйною
та комерцiйно.о *yp"i в iноземноi валюти до нацiональноi вzlлюти, недодержання/порушеннrl своiх обов'язкiв контрагентом покупця,
вiдсутнiсть на ринку пmрiбних для викон.tння зобов'язанlл ToBapiB, вiдсlтнiсть у ПОКУПЦЯ необхiдних коштiв тощО,

7.4. ,Щостатнiм пiдтвердкенням наявностi i тривалостi дii форс-мажорних обставин е докlменъ виданий Торюво-Промисловою палатою УкраТни.

7.5. Сторона, що не виконус свою зобов'язання внаслiдок дii форс-моlюрних обставин, повинна письмово ловiстити iншу Сторону про перешкоду

та [i вплив па виконilння зобов'язань за даним ,Щоювором в строк до 3 (трьох) календарних днiв з момеrrry виникненtlя певноi перешкоди з

послiдую,rиМ наданням, прOIе не пiзнiше 10 (десяти) робочиХ днiв з моменry надаI{нЯ ловiдомленнЯ про виникнення форс-мажорних обставllн,

пiдтверддуючого док}тrен,ry згiдно п. п. 7.4. даного Доювору.
8. поряlIок врЕгулювАння спорIв

8.1. Yci спори, що виникають з цьою ,Щоювору або пов'язанi iз ним, вирiшуються шJuIхом переюворiв мiж Сторонамп.
8.2. Якщо вiдповiдний спiр не молсливо вирiшити шJlяхом переюворiв. BiH вирiшусться в судовому порядку за встановленою пiДВiдоN|чiстtо та

пiдсуднiстю такого спору вiдл_овiдно до чинною законодавства УкраТни.

8.3. При цьому, передача справи до суду дlя даною .Щоювору с можJIивою i без дmримання сторонами порядку досудового врецпювIlння спорУ

(пред'явлення претензii). .д

9. строк дIi тА умови розIрвАння договору.
9.1" Даний,Щоювiр укJIадено у двох оригiнальних примiрниках, що м:lють однакову юридичну силу, по одному примiрника для кожноi iз CTopiH

9.2. [аний Доювiр набирае чинностi з моменту пiдписання йою обома Сторонами i дiс до <31> грулня 202l р,, а в частинi розрахункiв - До

повноЮ виконаннri умов .ЩоюворУ. У разi якщо жодна iз cTopiH за 1 (один) календарний мiсяць до закiнчення TepMiHy дii.Щоговору rre надiшле

письмове повiдомлення про розiрвання договорУ - BiH вваясасться продовженим (пролонюваним) ще на один кa}лендарний piK на тих самих
yMoBirx.
Ь3. до.rро*оrе розiрвання ,Щоювору може мfiи мiсце в порядку, вкil}аному в t\boмy доюворi чбо .u 

"запrrою 
зюдою CTopiH пiсля повною

виконання Сторонами cBoii зобов'язань за даним ,Щоговором, або за рiшенням суду, за уплов повноТ оплати ПОКУПЩЕМ Товару, вiдгryщеного

ПОСТАЧАЛЬНИКОМ за TepMiH йою дii.
10.шшI умовидоговору

10.1. Сторони погоджують, що текст даною ,Щоювору, будь-якi магерiали, iнформаuiя та вiдомостi, якi стосlrоться ,Щоговору, е коlrфiденцiйними i

не можlть поредаватися TpeTiM особам без попередньоi письмовоi зюди на те iншоi Сторони.
10.2. Вiдповiдно до tiастини друюi cTaITi 207 Щивiльного кодексу УкраiЪи Сторони домовилися, що цей Доювiр, додtrгки, додатковi угоди до нього
обов'язково скрiплюються печатками CTopiH.
10.3. Змiни таlабо доповнення до цього ,Щоговору дiйснi лише в тому випадку, якщо вони здiйсненi у письмовiй формi i пiдписанi уповновiDкеними
предстllвниками Сюрiн з дотриманням пункry 10.З. цьою Щоювору. Yci додатки, додап<овi угоди до цьою.Щоювору, укладепi з дотриманням
вказаних вимоц стilновлять йою невiд'емну частину.
10.4. При укладеннi .Щоговору ПОСl'АЧАЛЬНИК i ПОКУПЕЩЬ пред'являють один одному заgвiлченi належним чином та скрiплеrri печаIкою
копii насryпних документiв: виписки з Сдиною державною реестру юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприемцiв та громадських формувань;
документа, що пiдтверджуе податковий стfiryс та взятtя на облiк як платника подагкуi документа що пiдтверджуе повновФкення особи, що
пiдписуе даний .Щоювiр.
10.5. Пiс.lп пiдпlлсанrп даною ,Щоговору будь-якi попереднi домовленостi стосовно предхiету,Щоювору втрачають силу.
10.6. Сторони в 3-денний TepMiH з дня змiни будь-яких з вiдомостей, зазначених в Роздiлi 1l ("Юридичнi адреси, плагiжнi реквiзити i пiдписи
CTopiH"), а так само у випадку змiни факгичноi адреси та стаrусу платника податкiв, зобов'язанi в письмовiй формi повiдомити про HoBi данi. В
разi ненцання або несвосчасного надаЕня TaKoi iнформацii винна Сторона зобов'язана вiдшкодувати iншiй CTopoHi Bci спричиненi внаслiдок
такою порушення прямi та непрямi збитки, в mму числi упущену виюду.
r0.7. ПОСТАtIАЛЬНИК е плагником подагку на прибуток на загмьнлгх пiдставм.
покупЕць
l0.8. Жодна зi CTopiH не мае права передаваrи cBoi права за цим ,Щоювором або правц якi обумовленi iснуванtrям цьою ,Щоговору, в тому числi
заставляти права' передавmи право вимоги або укJIадати договори про переведеннJr борry з трсгiми особами, укJIадtrги iншi договори, якi можуть
маIи як наслiдок замiну кредитрра або боржника за цим доювором без пись'iиовоТ зюди iншоТ Сторони. При порушеннi зазначенlж упtов укладенi
доювори с недiйсними та Сторони не зобов'язанi ix виконувати.

11. юридиtIнI АлрЕси. IIллтIжнI рЕквIзити I шдписи cToPIH
ПОСТДЧАЛЬНИК:

ТзОВ <ПО!ОРОЖНИК СУМИ))

79054, Львiвська обл.., м. Львiв, вул. Виювською I., буд. 3,

прим. 41,42

;6 о|

в АТ кОЩА,ЩБАНК>

мФо 325796

Код еДРПоУ 41

Iпн4|97,1,12|з

flирекгор

м.п.

цiу-|,L


