Додаток №4
ПРОЕКТ
ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ № _____________

м. Черкаси
ПОСТАЧАЛЬНИК:

„___" ______ 2017 р.
__________________________________________________________
__________________________________________________________
що має статус платника податку ______________________________
________, в особі ___________________________________________
__________________________________________________________,
що діє на підставі _______________________, з одного боку, і
ЗАМОВНИК:
Комунальне підприємство “Черкасиводоканал” Черкаської
міської ради, що має статус платника податку на прибуток на
загальних умовах, в особі директора Овчаренка Сергія
Володимировича, з іншого боку,
а разом іменовані „Сторони”, у відповідності до діючого законодавства України, уклали цей
Договір поставки про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Постачальник зобов'язується поставити і передати у власність Замовника Товар,
згідно ДК 021:2015 42510000-4 Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання
та фільтрувальні пристрої придбання (Картриджі для доочистки питної води) в кількості, в
асортименті та за цінами, вказаними у специфікації Товару (додаток №1 до Договору), яка є
невід’ємною частиною Договору.
1.2. Замовник зобов'язується оплатити та прийняти зазначений у п.1.1. Договору
Товар в порядку та на умовах цього Договору.
1.3. Асортимент, кількість партій поставки Товару визначаються Замовником у
відповідних заявках на товар та вказуються у видаткових (товаро-транспортних) накладних, які
після їх належного оформлення є невід'ємною частиною цього Договору.
2. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ПОСТАВКИ
2.1.
Поставка Товару здійснюється на умовах DDP (в редакції Інкотермс 2010) на
склад Замовника за адресою м. Черкаси, вул. Гетьмана Сагайдачного,12 в межах асортименту,
зазначеного у заявці на придбання та видатковій (товарно-транспортній) накладній протягом 5
(п’яти) робочих днів з моменту здійснення Замовником авансування, згідно п.4.2 Договору.
Постачальник повинен зареєструвати податкову накладну в електронному реєстрі згідно вимог
Податкового кодексу України.
2.2. Замовник зобов'язаний сплатити за Товар на умовах, визначених Розділом 4 цього
Договору на підставі виставленого Постачальником рахунку на оплату.
2.3. Кількісне приймання Товару здійснюється Замовником в момент його фактичного
отримання, згідно з документами, що супроводжують Товар (видаткова, товаро-транспортна
накладні).
2.4. Ризик випадкової загибелі та випадкового пошкодження Товару переходить від
Постачальника до Замовника в момент фактичної передачі Товару за товаро-транспортною
накладною.
3. ЯКІСТЬ ТОВАРУ
3.1. Постачальник гарантує видачу Замовнику при передачі Товару паспорту
виробника.
3.2. Замовник, при виявленні виробничих недоліків (дефектів) під час приймання
товару від Постачальника має право такий товар не приймати. В такому випадку товар з
недоліками (дефектами) не приймається Замовником та повертається Постачальнику або
замінюється на товар належної якості. В разі відсутності на момент отримання замовленого
Товару належної якості остаточний розрахунок за неповну партію Товару здійснюється
Замовником за фактично отриманий ним товар.
3.3. У разі виявлення прихованих недоліків Товару під час його експлуатації в
гарантійний період, Замовник письмово повідомляє Постачальника про дату складання
дефектного акту. Постачальник зобов’язаний забезпечити явку свого представника на адресу

Замовника на протязі 3(х) робочих днів з моменту отримання від Замовника повідомлення. По
прибутті представника Постачальника Сторони складають двосторонній акт про виявлені
недоліки Товару. Замовник має право самостійно звернутися до атестованої випробувальної
лабораторії для проведення лабораторного дослідження та підтвердження виявлених недоліків
товару. У разі позитивного результату експертизи Замовник має право вимагати від
постачальника відшкодування витрат на лабораторне дослідження та заміни товару з
недоліками на товар належної якості.
4. ЦІНА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
4.1. Загальна ціна договору становить _____________ грн. (____________гривень), в
т.ч. ПДВ — ____________________ грн.
4.2. Замовник проводить розрахунок за замовлений ним товар наступним чином:
 аванс в розмірі 50 % вартості Товару — в термін 5 банківських днів з моменту
отримання від Постачальника рахунку, виданого Постачальником не пізніше дня,
наступного за днем отримання заявки від Замовника;
 50 % вартості Товару — протягом 10 банківських днів з дати фактичного
отримання Товару від Постачальника та відповідної видаткової та товаротранспортної накладної.
4.3. Постачальник має право, на свій розсуд, відпустити Товар Замовнику без
передплати. В такому разі Замовник зобов'язується провести повну оплату Товару,
поставленого йому Постачальником, не пізніше 5 банківських днів з моменту фактичного
отримання Товару.
4.4. Оплата Товару проводиться в національній валюті України у безготівковій формі
шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника, зазначений
у розділі 10 Договору.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неповне виконання умов
даного Договору у встановленому законодавством порядку. У випадку настання факту
невиконання або неналежного виконання зобов'язань за Договором, винна сторона сплачує
іншій стороні пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день порушення,
виходячи з вартості товару, що буде предметом порушення.
5.2. В разі непоставки Товару у визначений п.2.1 Договору строк, Постачальник
повертає аванс, отриманий від Замовника відповідно до п.4.2 Договору, протягом 7 днів після
закінчення відповідного терміну та сплачує Замовнику пеню в розмірі 7% від суми
перерахованої Замовником в якості авансу за замовлений ним Товар за кожен день затримки.
5.3. Сплата пені та штрафу не звільняє Сторони від обов'язку виконати цей Договір в
повному обсязі.
6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
6.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються
шляхом переговорів між Сторонами.
6.2. Сторони погодились, якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом
переговорів, він підлягає остаточному врегулюванню в Господарському суді, відповідно до
підсудності, встановленої чинним законодавством України.
7. ФОРС МАЖОР
7.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання (часткове або
неналежне) умов цього Договору у випадку настання форс-мажорних обставин, а саме:
стихійних лих, прийняття законодавчих актів України, що унеможливлюють або забороняють
дію будь-яких умов цього Договору.
7.2. Якщо будь-які з вищезазначених обставин безпосередньо впливають на
виконання зобов'язань в період, обумовлений цим Договором, строк виконання зобов'язань
збільшується відповідно на час дії форс-мажорних обставин або на інший строк за
домовленістю Сторін.
7.3. Сторони зобов'язуються письмово повідомляти один одного про початок та
кінець дії форс-мажорних обставин, з наданням відповідних підтверджуючих документів,
виданих компетентним органом.

8. ДІЯ ДОГОВОРУ
8.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання
Сторонами та його скріплення печатками Сторін.
8.2. Договір діє до 31.12.2017 року, але в будь-якому випадку до повного виконання
Сторонами зобов'язань.
8.3. Замовник має право достроково розірвати цей Договір, у разі неодноразового
(більше одного разу) невиконання Постачальником умов Договору, попередивши
Постачальника за 15 днів до його розірвання.
9. ІНШІ УМОВИ
9.1. Після підписання цього Договору всі попередні переговори, листування, попередні
договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з
питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають свою силу.
9.2. Накладні, за якими постачається Товар за цим Договором, а також додаткові угоди
та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо
вони викладенні у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.
9.3. Всі зміни та доповнення до цього Договору будуть вважатися дійсними лише в тому
випадку, якщо вони здійсненні у письмовій формі та підписані особами, уповноваженими на те
Постачальником та Замовником.
9.4. Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології
українською мовою у двох примірниках - по одному для кожної із Сторін, що є автентичними і
мають однакову юридичну силу.
9.5. Сторони зобов'язані вчасно повідомляти про зміни юридичної адреси,
місцезнаходження, банківських реквізитів, номерів телефонів, керівників підприємств, змін в
установчих документах, форм власності та інших змін, які можуть вплинути на належне, повне
та своєчасне виконання положень цього Договору Сторонами.
10. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І ПІДПИСИ СТОРІН.
ПОСТАЧАЛЬНИК

ЗАМОВНИК
КП “Черкасиводоканал”
18036, м. Черкаси,
вул. Гетьмана Сагайдачного, 12
тел/факс 0472/37-33-00
р/р 2600545907 в ЧОУ АБ “Укргазбанк”
МФО 320478, код 03357168,
ІПН 033571623012, св.пл.под. 32129264
E-mail: water2@uch.net

Директор ___________ С.В.Овчаренко
М.П.

Додаток №1
до договору №__________ від ____________
Специфікація
№

Назва товару
1

2

3

4

5

Картридж
механічної
очистки води з 10-дюймовим
корпусом 5 мкм
Картридж
механічної
очистки води з 10-дюймовим
корпусом 20 мкм
Картридж
механічної
очистки води з 20-дюймовим
корпусом 5 мкм
Картридж
механічної
очистки води з 20-дюймовим
корпусом 20 мкм
Абсорбційний
картридж
очистки води
Всього

ПОСТАЧАЛЬНИК

Кількість (шт)
20

Ціна з ПДВ,
грн

Сума з ПДВ,
грн

20

225

225

60
550

ЗАМОВНИК
КП “Черкасиводоканал”
18036, м. Черкаси,
вул. Гетьмана Сагайдачного, 12
тел/факс 0472/37-33-00
р/р 2600545907 в ЧОУ АБ “Укргазбанк”
МФО 320478, код 03357168,
ІПН 033571623012, св.пл.под. 32129264
E-mail: water2@uch.net

Директор ____________С.В.Овчаренко
М.П.

