ДОГОВІР № 1
про купівлю - пролаж та надання послуг
см'ї Бородянка

«29» січня 2019р.

Бородяпськнй Центр соціально-психологічної реабілітації населення, в особі директора Бойко
Людмили Олексіївни, що діє на підставі Положення, в подальшому ЗАМОВНИК, з одного боку, та
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБЛПАЛИВО» в особі директора
Дегурко Павла Вікторовича, в подальшому ПОСТАЧАЛЬНИК, що діє на підставі Статуту, з
іншого боку, уклали даний договір про наступне:

1.1

1.2
2.1

3.2

3.4

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
ПОСТАЧАЛЬНИК зобов’язаний поставити, а ЗАМОВНИК оплатити товари і послуги за
цінами, кількості, асортименті та в строки, вказані в накладних, що являються частиною
даног о договору.
Найменування товарів: вугілля.
2. ОБОВ’ЯЗКИ І ПРАВА СТОРІН
ПОСТАЧАЛЬНИК передає товар ЗАМОВНИКУ в обумовлений сторонами строк з
оформленням необхідних документів.
3. ЦІНИ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
ЗАМОВНИК оплачує послуги за цінами, вказаними у накладних і актах.
Відвантаження товарів проводиться після повної оплати їх вартості.
По вимозі ПОСТАЧАЛЬНИКА. ЗАМОВНИК зобов'язаний падати оригінали всіх
документів щодо проданого товару.
Сума договору 190 400 гри. 00 коп.( Сто дев'яност о т исяч чот ирист а гривень 00 кой.)

без ИДВ
3.5 Форма оплати: безготівкова.
4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
4.1 По питаннях, що не врегульовані даним договором, сторони керуються чинним
законодавством У країни.
4.2 За невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків сторони несуть
відповідальність, передбачену чинним законодавством України.
5. ДОДАТКОВІ УМОВИ.
Даний договір складений у двох примірниках по одному для кожної із сторін.
5.2 Договір вступає в силу з моменту його підписання обома сторонами.
5.3 Строк дії договору з моменту його підписання до 31 грудня 2019 року.
6. АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН.
ПОСТАЧАЛЬНИК
ЗАМОВНИК
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