ДОГОВІР ПОСТАВКИ №

15

м. Кривий Ріг

«23»

січня 2017 р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНШРОАВГОЗЛПЧАСТИНИ»,
іменоване в подальшому "Постачальник" в особі директора Арабського Ростислава Миколайовича,
який діє на підставі Статуту, з однієї сторони та ДЕРЖАВНЕ ПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМС ТВО
«КРИВБАСПРОМВОДОНОС ТАЧАНИЯ», іменоване в подальшому "Покупець", в особі
генерального директора Прокопчука Єгора Олександровича, який діє на підставі Статуту, з іншої
сторони, уклали договір, про наступне:
1. ПРЕДМЕ ТДОГОВОРУ.
1.1. "Постачальник" зобов'язується передати у власність "Покупця" Товар згідно Специфікацій, а
"Покупець" зобов'язується прийняти вказаний Товар та сплатити його вартість на умовах, передбачених
Договором.
2. КІЛЬКІСТЬ, ЯКІС ТЬ ТОВАРУ.
2.1. Найменування товару, постачання якого буде здійснюватись згідно Договору', його кількість та
якісні показники, вказується в Специфікаціях, які з моменту підписання .сторонами складають
невід'ємну частину Договору.
2.2. У разі потреби постачання додаткових партій Товару, сторони підписують додаткову специфікацію
з зазначенням даних, передбачених пунктами 2.1, 2.7, 3.1, 3.3, 4.1, 4.2, 4.5, у разі зміни інших умов
Договору сторони підписують Додаткові Угоди.
2.3. Якість товару повинна відповідати вимогам діючих технічних умов і стандартів наданий товар.
2.4. Термін виготовлення Товару не повинен перевищувати 6 місяців на момент постачання.
2.5. Підтвердженням належної якості Товару, що поставляється, є сертифікат якості, виданий
підприємством - виробником Товару або технічний паспорт та інші документи, що засвідчують якість
Товару.
2.6. У випадку постачання Товару, внесеного в “Перелік продукції, яка підлягає обов’язковій
сертифікації в Україні". Товар повинен мати сертифікат відповідності та додаватися до Товару'.
2.7. Гарантійний термін на Товар зазначається у Специфікації.
2.8. “Постачальник" зобов'язаний усунути за свій рахунок виявлені дефекти шляхом виправлення або
заміни Товару у 10 денний термін. Усі -витрати, пов'язані з цим (включаючи транспортні) несе
“Постачальник”, що поставив Товар з браком.
3. УМОВИ 1 ТЕРМІНИ ПОСТАЧАННЯ.
3.1. Постачання Товару .здійснюється на умовах, визначених у Специфікаціях,
3.2. Днем виконання '«Постачальником» зобов'язання по поставці партії Товару вважається дата
підписання акту прнйому-персдачі товару або видаткової накладної.
3.3. Термін постачання партії Товару, зазначається у відповідній Специфікації.
3.4. ‘‘Постачальник” зобов’язується в строк, не менше одного календарного дня, до дати відвантаження,
повідомити “Покупця" про готовність відвантаження в його адресу Товару листами, телеграмами,
факсограмами.
3.5. Постачальник забезпечує надання з товаром наступних документів:
» ра.чунок-фактуру;
* товарно-транспортну накладну (ф. № 1-ТН);
* видаткова накладна або акт прийому-передачі товару;
» сертифікат якості підприємства - виготовлювача продукції або його завірена копія.
3.6. Сторони погоджуються використовувати при здійсненні своєї діяльності електронні податкові
накладні та призначений для цього електронний цифровий підпис (далі ЕЦП). Сторони визнають
будь-які податкові накладні, складені та надані будь-якою Стороною іншій в електронному вигляді із
застосуванням ЕЦП засобами телекомунікаційного зв’язку, як оригінали, що мають юридичну силу.
Сторони визнають, що ЕЦП за правовим статусом прирівнюється до власноручного підпису (печатки)
Постачальника та Покупця у разі, якщо ЕЦП підтверджено з використанням посиленого сертифіката
ключа за допомогою надійних засобів цифрового підпису; особистий ключ підписувана відповідає
відкритому ключу, зазначеному у сертифікаті.
3.7. З усіх неврегульованих даним договором питань. Сторони керуються "Положением о поставках
продукции производствеино-технического назначения”, затвердженим Постановою Ради Міністрів
СРСР від 25.07.! 688г .N2888.
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4. УМОВИ ОПЛАТИ, ЦІНА 1 ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ ДОГ ОВОРУ.
4.1. Оплата партії Товару здійснюється на умовах, передбачених у відповідній Специфікації.
4.2. Ціна на Товар встановлюється в національній валюті України і вказується в Специфікаціях.
4.3. Ціни на Товар, що постачається за даним договором, є твердими та можуть бути змінені тільки за
домовленістю сторін.
4.4. Загальна вартість Договору визначається як вартість Товару, поставка якого здійснюється
відповідно до Специфікації. Зміна загальної суми Договору здійснюється шляхом підписання
уповноваженими сторонами додаткових Специфікацій до Договору.
5. УМОВИ ЗДАЧІ І ПРИЙМАННЯ ТОВАРУ.
5.1. Постачання Товару "Постачальником" і приймання "Покупцем" здійснюється відповідно до вимог
Інструкцій про порядок прийому продукції ПТ'П і ТНС по кількості і якості П-6, П-7, затверджених
постановами Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 15.06.65р. від 25.04.66р.
5.2. Виклик представника Постачальника для прийняття участі в прийманні продукції є обов’язковим у
випадку виявлення невідповідності по кількості та/або якості Товару, що надійшов.
5.3. Упаковка та маркірування Товару повинна відповідати вимогам передбаченим державними
стандартами і технічними умовами. За згодою сторін вимоги до упаковки та маркірування постачаємого
Товару можуть бути змінені.
5.4. “Постачальник” несе відповідальність за збитки “Покупця” викликані неналежною упаковкою
Товару.
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.
6.1. При порушенні «Постачальником» строків постачання Товару або при недопоставці, він сплачує
«Покупцю» штраф у розмірі 8% від загальної вартості простроченої або недопоставлено!' партії Товару.
6.2. У разі порушення термінів постачання (пункт 3.3. Договору), на вимогу «Покупця» «Постачальник»
зобов’язаний повернути грошові кошти протягом 3 банківських днів, та сплатити пеню з розрахунку
подвійної облікової ставки НБУ за кожний день прострочення.
6.3. У випадку постачання Товару, який не відповідає по якості діючим стандартам, технічним умовам
та умовам даного Договору, а також якщо поставлений некомплектний Товар, «Постачальник» сплачує
штраф у розмірі 20% вартості Товару неналежної якості або некомплектного. Якщо «Постачальник» у
10-ти денний термін з моменту одержання обгрунтованої претензії усунув виявлені дефекти (замінив
або доукомплектував Товар) - штраф не сплачується.
6.4. Сплата штрафу та пені не звільняє «Постачальника» від обов’язку замінити неякісний Товар та
відшкодувати збитки, спричинені неналежним виконанням зобов’язань за Договором, в повному обсязі.
6.5. За умови зазначення у Специфікації постачання товару на умовах відстрочення платежу або
часткової передоплати у випадку невиконання «Покупцем» термінів оплати товару, він сплачує
«Постачальнику» пеню з розрахунку облікової ставки НБУ за кожний день прострочення, що діяла у
період, за який стягується пеня.
7. ФОРС-МАЖОР.
7.1. Сторона звільняється від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання зобов'язань за
цим договором, якщо вони з'явилися внаслідок дії обставин нездоланної сили, таких як: стихійні лиха,
війни і військові дії, страйки, масові безладдя і хвилювання, аварії і катастрофи, а також прийняття
органами державної влади чи управління актів, що роблять неможливим виконання Договору. При
цьому термін виконання зобов'язань за цим Договором відкладається відповідно до часу, протягом якого
діяли форс-мажорні обставини, але не більше 3-х місяців з моменту їх виникнення.
7.2. При настанні вище зазначених обставин нездоланної сили, винна сторона повинна в п'ятиденний
термін з моменту, коли їй стало відомо про їхнє настання, сповістити про це іншу сторону з
обов’язковим наданням документів, виданих Торгівельно-промисловою палатою України.
Недотримання зазначених умов позбавляє сторону права посилатися на форс-мажорні обставини.
8. РОЗВ’ЯЗАННЯ СУПЕРЕЧОК.
8.1. Усі суперечки і розбіжності, які можуть виникнути з Договору чи в зв'язку з його виконанням,
будуть по можливості вирішуватися шляхом переговорів уповноважених на це представників сторін.
8.2. Заходи досудового врегулювання по господарських суперечках, що можуть виникнути з Договору, є
обов'язковими, втому числі претензійний порядок.
8.3. Суперечка, неврегульована сторонами, підлягає передачі на розгляд Господарського суду відповідно
до чинного законодавства України.
8.4. Строк позовної давності з вимог про стягнення штрафу у випадку постачання неякісного Товару
встановлюється в 3 роки.
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9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.
9.1. Будь-які зміни і доповнення до Договору дійсні лише за умови, якщо вони зроблені в письмовій
формі і підписані сторонами.
9.2. Усі додатки і протоколи до Договору складають його невід'ємну частину.
9.3. Договір набирає сили з дати його підписання обома сторонами і діє до З І грудня 2017 р.
9.4. Договір складений у 2-х примірниках, які мають однакову юридичну чинність.
9.5. Сторони визнають юридичну чинність і значимість Договору, додаткових угод до нього, а також
будь-якого листування щодо предмету та умов договору, підписаних з використанням факсимільного
зв'язку, за умови надання оригіналу протягом 10 днів з дати підписання.
9.6. ’’Постачальник” Та ’’Покупець” є платниками податку на прибуток на загальних умовах.
9.7. Сторони погоджуються оприлюднити Договір в системі електронних закупівель.
9.8. В усьому, що не передбачено положеннями дійсного Договору, сторони керуються нормами
діючого цивільного та господарського законодавства, а також звичаями Ділового обороту.
9.9. У разі зміни реквізитів, юридичної адреси або керівництва Сторін, Сторони повідомляють одна одну
впродовж п’яти робочих днів.
10. МІС ЦЕЗ11Л ХОДЖ Е1111Я 1 РЕКВІЗИТИ СТОРІН.
ПОСТАЧАЛЬНИК

ПОКУПЕЦЬ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ДНІІІРОАВТОЗАЗАПЧАС І И11И»

ДЕРЖАВНЕ ПРОМИСЛОВЕ
ПІДПРИЄМСТВО
«КРИВБАСІ II‘ОМ ВОДОПОСТАЧАННЯ»

4900, м. Дніпропетровськ
вул. Набережна Перемоги, буд.98, кв.195
Тел./факс (056) 792-90-96
ПІН 366413804630
Витяг з реєстру платників 1ІДВ
№1604634501319
ЄДРПОУ 36641388
П/р 26009411085
в AT «Райффайзеи Банк Аваль» у м. Київ
МФО 380805

50069, Дніпропетровська об.п.,
м. Кривий Ріг, гір. Миру, 15А
Тел/факс(0564)745-932
Тел.(0564)262-535
ll.li.L001910104053
Витяг з реєстру платників ПДВ
№1504864500112
ЄДРПОУ 00191017
П/р 26008500236750
в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»
МФО 300614

11.ПІДПИСИ СТОРІН.

Додаток №1
До Договору №15
□ід 23.01.17 р.

фпШ
N8

Специфікація № 1
Найменування товару (ГОСТ, ТУ, еталон,
технічна документація, номенклатура)

Виробник

Од.

Кількість
товару

Ціна за од.
без ПДВ, гри.

1

Датчик швидкості МЄ 307

ДК

шт.

1

96.20

2

Спідометр СП-152

дк

Ц ІТ .

1

310.00

Стартер 123708001 для авар, апарату

ЛЛЗАИА

ця.

і

2201.80

Шланг маслостійкий д.16 мм

Елад

м

3

46.00

шт.

1

25.70

шт.

і

417.90

шт.

1

5985.40

3
Л

5

Підшипник 180502

6

, ІЯІсІег

Диск зчеплення 70-1601133

7

Котушка запалювання 388.815 24 В

Сума -

ДК •
V

-

\Л/еЬа.чіо

Сума без
ПДВ, грн.

Строк поставки

Протягом 15-ти календарних
96.20
днів з дати подання заявки
Протягом 15-ти календарних
310.00
днів з дати подання заявки
Протягом 15-ти календарних
2201.80
днів з дати подання заявки
Протягом 15-ти календарних
138.00
днів з дати подання заявки
Протягом 15-ти календарних
25.70 днів з дати подання заявки
Протягом 15-ти календарних
417 90
днів з дати подання заявки
Протягом 15-ти календарних
5985.40
днів з дати подання заявки

9175.00 гри. (Дев'ять тисяч сто сімдесят п'ять гривень 00 копійок)

ПДВ 1835.00 гри. (Одна тисяча вісімсот тридцять п'ять гривень 00 копійок)
Всього - 11010.00 грн. (Одинадцять тисяч десять гривень 00 копійок)
Ціна на товар є звичайною ціною.
1. Умови поставки: ООР-склад Покупця, м.Кривий Ріг, згідно Інкотермс-2010
2. Вантажовідправник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНІЛРОАВТОЗАПЧАСТИНИ"
3. Вантажоотримувач: ДЕРЖАВНЕ ПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРИВБАСПРОМВОДОПОСТАЧАННЯ”
4. Упаковка: згідно з вимогами нормативно-технічної документації заводу-виробника
5. Гарантійний строк: згідно сертифікату але не меньше 12 місяців
Є. Умови оплати: протягом 15-ти календарних днів з дати поставки
7. Сума договору №15 від 23.01.17 р. з урахуванням даної специфікації складає 11010,00 грн. (Одинадцять тисяч десять
гривень 00 копійок), в т.ч. ПДВ - 1835,00 грн. (Одна тисяча вісімсот тридцять п'ять гривень 00 копійок).
8. Всі інші умови Договору залишаються без змін.
9. Дійсний Додаток складено на українській мові у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною
частиною дійсного Договору.

''Покупець"

/^ргоеТачаль
''Директор
І<$П ОВ "ДНІПРОАВ'І
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№1

—-

□ЧАСТИНИ"
зкий Ростислав Миколайович

Генеральный директор - — -.7
©ДОГЮСТАЧД’ННЯ"
ДГІП "КРИВБАСІРО
П|6околчук Єгор цвек^эидрович
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