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4.3. У разі затримки бюджетного фінансування та/або затримки здійснення платежів не з вини 
Замовника, розрахунок за надані Товар здійснюються протягом 3 (трьох) банківських днів з дати 
отримання Замовником бюджетного фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок та/або 
можливості здійснити платежі. 

5. Поставка Товару 
5.1. Постачальник здійснює поставку нового Товару до 31 грудня 2015 року на умовах DDP - м. 
Черкаси, проспект Хіміків, 82 («Інкотермс» у редакції 2010 року). 
5.2. Датою поставки Товару є дата підписання Замовником накладної (накладних) у місті поставки, 
вказаному у п.5.1. Угоди. 
5.3. Приймання-здача Товару по кількості проводиться відповідно до товаросупровідних документів 
(накладних), по якості - документів, які засвідчують якість Товару. 
5.4. Передача Товару Постачальником здійснюється уповноважену представнику Замовника за умови 
надання останнім належним чином оформленої довіреності на отримання товарно-матеріальних 
цінностей. 
5.5. Постачальник має право відмовитись від передачі Товару у разі ненадання Замовником 
довіреності, зазначеної в п.5.4 Угоди. Сторони погоджуються з тим, що у такому випадку 
прострочення терміну поставки Товару відбулось з вини Замовника. 
5.6. Перехід права власності на Товар від Постачальника до Замовника відбувається після виконання 
Постачальником вимог пунктів 5.1, 5.3, 5.4 Угоди, підписання уповноваженими представниками 
Замовника і Постачальника усіх товаросупровідних документів. 
5.7. Постачальник передає Замовнику Товар в упаковці, яка відповідає характеру Товару, забезпечує 
цілісність Товару та збереження його якості під час перевезення. 

6. Права та обов'язки Сторін 
6.1. Замовник зобов'язується: 

6.1.1.Своєчасно та у повному обсязі сплатити за поставлений Товар. 
6.1.2. Прийняти Товар у порядку та строки, визначені Угодою. 

6.2. Замовник має право: 
6.2.1. Достроково розірвати Угоду, у разі невиконання Постачальником зобов'язань за Угодою, 

повідомивши Сторони про це протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту прийняття такого 
рішення. Угода вважається розірваною на двадцятий день з моменту повідомлення. 

6.2.2. Контролювати поставку Товару у терміни, встановлені Угодою. 
6.2.3. Проводити додаткову перевірку кожної партії Товару в незалежній лабораторії, на предмет 

відповідності його якості, вказаній у розділі 2 Угоди. 
6.2.4. Зменшувати обсяг закупівлі Товару та ціну Угоди залежно від реального фінансування 

своїх видатків. У такому випадку Сторони вносять відповідні зміни до Угоди. 
6.2.5. Повернути рахунок Постачальнику без здійснення оплати у разі неналежного оформлення 

документів, зазначених у пунктах 5.3-5.5 Угоди. 
6.2.6. Достроково розірвати Угоду, у разі невиконання Постачальником зобов'язань за Угодою, 

повідомивши Сторони про це протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту прийняття такого 
рішення. 

6.2.7. Зменшувати обсяг закупівлі Товару та ціну Угоди залежно від реального фінансування 
своїх видатків. У такому випадку Сторони вносять відповідні зміни до Угоди. 
6.3. Постачальник зобов'язується: 

6.3.1. Забезпечити поставку Товару в асортименті і за цінами, вказаними у додатку до Угоди, у 
строки, встановлені Угодою. 

6.3.2. Забезпечити поставку Товару, якість якого відповідає умовам, встановленим розділом 2 
Угоди. 
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