ДОГОВІР ПОСТАВКИ № 1701
м. Харків

від
ід 21 січня 2019 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «АНТ ПРОМ»
ПРОМ»,, іменоване надалі «Постачальник», в
особі директора Зайцева А.В.,
.В., що діє на підставі Статуту, з одного боку, і ФОП ШАРБАТАЛІ ОКТАЙ
СУРХАЙ ОГЛИ, іменоване в подальшому «Покупець», що діє на підставі виписки,
виписки з іншого боку, спільно
іменовані далі «Сторони», уклали даний Договір про наступне:
1. Предмет договору
1.1. Постачальник зобов'язується поставити (передати у власність) Покупцеві виготовлену
Постачальником меблеву продукцію в асортименті відповідно до специфікації, яка є невід'ємною частиною
Договору, а Покупець зобов'язується прийняти та оплатити Продукцію на умовах цього Договору.
2. Кількість і якість Продукції
2.1.
.1. Номенклатура, асортимент і кількість Продукції, що поставляється за цим Договором, визначені в
специфікації (додатку до Договору).
2.2. Якість Продукції,
родукції, що поставляється повинно бути підтверджено сертифікатом, або іншим документом,
що засвідчує ії якість відповідно до чинного законодавства.
3. Замовлення і Модифікації
3.1.
.1. Сторони можуть визначити в специфікації додаткові відомості про особливості або додаткової
характеристиці, яким повинна
овинна відповідати Продукція
Продукція, що поставляється.
3.2.
.2. Постачальник може вносити зміни і виробляти модифікації Продукції, які забезпечують такий же, або
більш високий рівень робочих характеристик і якості Продукції, дотримуючись при цьому потреби
Покупця, і за умови його попереднього письмового повідомлення.
3.3.
.3. Для оформлення замовлення, покупець направляє Постачальнику письмову заявку із зазначенням
асортименту відповідного тому що міститься в специфікації і кількості на поставку окремої партії
Продукції.
4. Порядок поставки Продукції
4.1.
.1. Поставка Продукції за цим Договором здійснюється партіями згідно специфікації.
специфікації При цьому, витрати
з постачання і ризики розподіляються між Сторонами відповідно до умов поставки. Обов'язки виконати дії,
підготувати і отримати документи та інше, покладаються на Сторони відповідно до правил, передбачених
Інкотермс-2010
2010 для даних умов поставки.
4.2.
.2. Місце і строк поставки визначаються в накладній оформленої на кожну окрему партію продукції, що
поставляється.
4.3. Приймання-здача
здача Продукції за кількістю проводиться відповідно до товаросупровідних документів, по
якості - відповідно до документів, як
які засвідчують якість товару.
4.4.
.4. Приймання Продукції за кількістю, якістю та комплектності проводиться в момент отримання
Продукції
ції Покупцем. При цьому, Сторонами договору встановлюється, що максимальний термін, протягом
якого можуть бути пред'явлені письмові претензії в разі виявлення некомплектності або невідповідності
якості продукції,, які не могли бути виявлені при звичайному прийманні за кількістю і якістю - не повинен
перевищувати одного календарного місяця, з моменту відвантаження Продукції Постачальником.
4.5.
.5. Право власності на Продукцію переходить до Покупця, починаючи з дати поставки Продукції.
4.6. Датою поставки Продукції
ції є дата, зазначена в товарно
товарно-транспортної
транспортної накладної на відвантаження
Продукції.
5.. Ціна Договору. Порядок здійснення розрахунків
5.1.
.1. Марка, кількість і ціна кожного найменування Продукції зазначаються
ться в специфікації, яка є
невід'ємною частиною цього Договору.
оговору. Ціна окремої партії поставки Продукції зазначається в накладній
відповідно до специфікації.
5.2.
.2. Загальна сума Договору (ціна поставки) на момент підписання Договору орієнтовно становить грн.
Остаточна сума Договору визначається сумою всіх наклад
накладних
них на поставку Продукції за весь період дії
Договору.
5.3.
.3. Розрахунки за продукцію, що відвантажується здійснюються в безготівковому порядку шляхом
перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника в термін на пізніше
відвантаження Продукції
укції згідно з накладною на кожну окрему партію Продукції.
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5.4.
.4. Датою оплати вважається дата надходження грошових коштів на рахунок Постачальника.
5.5.
.5. При збігу терміну оплати з вихідним або святковим днем, датою оплати вважається робочий день,
наступний за вихідним або святковим днем.
5.6.
.6. У разі порушення Покупцем строків оплати, зазначених у п. 5.3. цього Договору, Постачальник має
право призупинити виконання зобов'язань з поставки Продукції на період, рівний тривалості прострочення
оплати.
6. Упаковка та маркування
6.1. Упаковка Продукції повинна відповідати встановленим стандартам і / або технічним умовам і
забезпечувати (за умови належного поводження з вантажем) повне збереження Продукції (включаючи
захист від атмосферних впливів) під час завантажен
завантаження
ня / розвантаження і транспортування Продукції.
Вартість упаковки входить у вартість Продукції, зазначену в Договорі.
6.2. Маркування упаковки Продукції (незмивною фарбою) повинна включати такі відомості: найменування,
кількість і вагу Продукції, найменува
найменування
ння і точна адреса відправника вантажу і вантажоодержувача,
габарити Продукції, спеціальні умови складування і транспортування.
7. Відповідальність Сторін
7.1. У разі порушення будь-якої
якої з Сторін прийнятих на себе зобов'язань, винна Сторона зобов'язана
сплатити
платити іншій Стороні пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє в період нарахування пені,
за кожен день невиконання зобов'язань винною Стороною від вартості прострочення відповідного
зобов'язання.
7.2.. Незалежно від сплати неустойки винна Стор
Сторона
она зобов'язана відшкодувати іншій Стороні заподіяні
порушенням Договору збитки.
7.3.. Сплата неустойки (штрафів, пені) і відшкодування збитків не звільняє винну Сторону від виконання
своїх зобов'язань за цим Договором.
8.. Порядок вирішення спорів. Санкції та рекламації
8.1.
.1. Всі суперечки і розбіжності, що виникають за цим Договором або в зв'язку з ним, повинні
вирішуватися шляхом переговорів між Сторонами або шляхом пред'явлення претензій.
8.2.
.2. Всі претензії щодо виконання Договору пред'являються в письмов
письмовій
ій формі і підлягають розгляду
протягом 10-ти
ти днів з дня отримання.
8.3.
.3. Якщо Сторони не зможуть дійти згоди в результаті переговорів і в претензійному порядку, спір
підлягає вирішенню відповідно до чинного законодавства України.
9. Форс-мажор
9.1. Сторони не несуть відповідальність за порушення або невиконання своїх зобов'язань за цим
Договором, яке сталося внаслідок обставин, що виникли мимо волі і бажання Сторін після підписання
Договору і які не можна передбачити або уникнути, включаючи (але не ообмежуючись
бмежуючись ними): оголошену
або фактичну війну, громадянські заворушення , епідемії, блокаду, ембарго, втручання з боку влади, а
також землетруси, повені, пожежі та інші стихійні лиха.
9.2.
.2. З метою підтвердження наявності і тривалості дії форс
форс-мажору Сторона,
на, для якої наступили форсфорс
мажорні обставини, повинна отримати підтверджуючий документ, виданий відповідною компетентною
організацією.
9.3.
.3. Сторона, що не виконує своїх Договірних зобов'язань по причині форс
форс-мажору,
мажору, повинна письмово
повідомити іншу Сторонуу про форс
форс-мажорному
мажорному обставину і її вплив на виконання зобов'язань за
Договором протягом 10 днів, починаючи від дати виникнення форс
форс-мажорних
мажорних обставин.
9.4.
.4. Термін виконання зобов'язань за Договором (за умови своєчасного повідомлення іншої Сторони)
продовжується на час дії форс-мажорних
мажорних обставин, якщо Сторони не прийдуть до взаємної згоди розірвати
Договір через форс-мажору.
9.5. У разі, коли внаслідок форс-мажорних
мажорних обставин зобов'язання за цим Договором неможливо виконати
протягом 180 або більше днів, будь--яка
яка Сторона має право розірвати Договір, письмово повідомивши про
це іншу Сторону.
10. Термін Договору
10.1.
.1. Цей Договір набуває чинності, починаючи від дати його підписання уповноваженими представниками
Сторін, і діє до «31» грудня 2019 року включно, але в будь-якому
якому випадку до повного виконання сторонами
своїх зобов'язань. Закінчення терміну дії Договору не є підставою відмови будь
будь-якої із Сторін від
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виконання зобов'язань за цим Договором у повному обсязі, якщо такі не були виконані до моменту
закінчення терміну дії Договору.
10.2.
.2. Договір може бути розірваний виключно за згодою Сторін, крім випадків, визначених цим Договором.
10.3.
.3. Постачальник може в односторонньому порядку розірвати Договір у разі прострочення Покупцем
термінів оплати, яке буде перевищувати
вищувати 30 календарних днів.
10.4.
.4. Незалежно від підстави розірвання Договору кожна Сторона зобов'язана повернути другій Стороні все
одержане від неї за Договором, а якщо повернення неможливе - відшкодувати вартість, якщо інше не
встановлено додатковою угодою
одою Сторін.
11. Додаткові умови
11.1. Будь-які
які зміни і доповнення до цього Договору будуть вважатися дійсними, якщо вони оформлені в
письмовому вигляді і підписані уповноваженими представниками Сторін.
11.2.
.2. Жодна із Сторін не має права передавати свої п
права
рава та обов'язки за цим Договором будь-якій
будь
фізичній
або юридичній особі без отримання попередньої письмової згоди на це від іншої Сторони Договору.
11.3. Цей Договір складений в 2-хх примірниках, по одному примірнику для кожної із Сторін.
11.4. Починаючи від дати підписання цього Договору всі усні та письмові домовленості Сторін щодо
предмета Договору, досягнуті до дати підписання Договору, втрачають силу.
11.5.
.5. Сторони зобов'язуються забезпечувати конфіденційність по відношенню до всіх відомостей,
пов'язаних
них з виконанням цього Договору. Сторони зобов'язуються не передавати ці відомості третім
особам, за винятком випадків, коли це обумовлено необхідністю забезпечення прав і інтересів сторони (в
тому числі в умовах надзвичайного характеру), а також випадків, коли повідомлення цих відомостей
вимагає чинне законодавство.
12. Реквизиты и подписи Сторон
ТОВ «АНТ ПРОМ»
61002, Харьковская обл, м.Харків, вул.
Маршала Бажанова, Будинок № 21/23,
тел.: +38 (057) 784-06-84
р/р
26007052329698,
Банк
ПАТ
"ПРИВАТБАНК",
МФО 351533
Код за ЄДРПОУ 38386273, ІПН
383862720312
№ свід. 200150277

Директор
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Зайцев А.В.

ФОП ШАРБАТАЛІ ОКТАЙ СУРХАЙ
ОГЛИ
2918003834
51922, Україна, Дніпропетровська обл., місто
Кам’Янське, Заводський район вулиця
Горького буд. 152 кв. 92
sharbatali@i.ua
+380677722816

Директор

Шарбаталі О.С

Покупатель

