Додаток 6
ДОГОВІР ПОСТАВКИ
№ ПВРЗ (______- 18. _____)ю
смт. Панютине

“___”________2018р.

ПОКУПЕЦЬ: Публічне акціонерне товариство “Українська залізниця” в
особі директора філії “Панютинський вагоноремонтний завод” публічного
акціонерного товариства “Українська залізниця” Шуляковського Сергія
Миколайовича, що діє на підставі Положення про філію “Панютинський
вагоноремонтний завод” публічного акціонерного товариства “Українська
залізниця” та довіреності від 25.10.2017р., посвідченої приватним нотаріусом
Київського міського нотаріального округу Ісаєнко О.В., зареєстрованої в реєстрі за
№3469і заступника директора філії “Панютинський вагоноремонтний завод”
публічного акціонерного товариства “Українська залізниця” Олексенка Геннадія
Олексійовича, що діє на підставі Положення про філію “Панютинський
вагоноремонтний завод” публічного акціонерного товариства “Українська
залізниця” та довіреності від 25.10.2017р., посвідченої приватним нотаріусом
Київського міського нотаріального округу Ісаєнко О.В., зареєстрованої в реєстрі за
№ 3469 з однієї сторони, та
ПОСТАЧАЛЬНИК ________________________________________________, в
особі директора ____________________, що діє на підставі Статуту, з другої
сторони, уклали даний Договір про наступне:
1. Предмет договору
1.1.У відповідності з цим Договором ПОСТАЧАЛЬНИК зобов’язується
поставити і передати у зумовлені строки у власність ПОКУПЦЮ певну продукцію,
надалі ТОВАР, відповідно до Специфікації №1 (Додаток №1), яка є невід’ємною
частиною Договору, а ПОКУПЕЦЬ зобов’язується прийняти цей ТОВАР та
своєчасно здійснити його оплату відповідно до умов даного Договору.
1.2. Найменування товару:_____________________________________.
1.3. Кількість і асортимент ТОВАРУ передбачається у Специфікації №1, яка
додається до даного Договору (Додаток № 1).
1.4. Виробник товару: _________________________________.
1.5. Рік виготовлення: 2017-2018 рік.
1.6. Обсяги закупівлі Товару можуть бути зменшені залежно від реального
фінансування видатків.
1.7. Вантажоодержувач та платник Товару є філія “Панютинський
вагоноремонтний завод” публічного акціонерного товариства “Українська
залізниця ”.
Директор

Єрмаков В.Р.

2. Якість товару
2.1. Якість ТОВАРУ, що постачається, повинна відповідати встановленим
нормативним документам згідно Специфікації №1 (Додаток №1).
2.2. Підтвердженням якості ТОВАРУ з боку ПОСТАЧАЛЬНИКА є
_____________________________, які надаються на кожну одиницю ТОВАРУ.
(найменування документа, що підтверджує якість товару)

2.3. ПОКУПЕЦЬ має право повернути ПОСТАЧАЛЬНИКУ неякісний
ТОВАР.
2.4.ПОСТАЧАЛЬНИК гарантує якість та надійність товару, що постачається
протягом строку, який передбачено нормативною документацією на даний ТОВАР,
але не менше 12 місяців з дня початку використання.
2.5.При виявленні ТОВАРУ, який не відповідає нормативній документації, а
також при виявленні виробничих дефектів в гарантійний період експлуатації,
виклик представника ПОСТАЧАЛЬНИКА є обов’язковий.
2.6.Строк усунення недоліків або заміни ТОВАРУ в межах гарантійного
строку - 20 днів з моменту виявлення дефектів. ПОСТАЧАЛЬНИК усуває недоліки
або проводить заміну ТОВАРУ на якісний за свій рахунок.
3. Ціна
3.1.ПОКУПЕЦЬ оплачує поставлений ПОСТАЧАЛЬНИКОМ ТОВАР за
ціною вказаною у Специфікації № 1 (Додаток №1).
3.2. Ціни в рахунках-фактурах вказуються в національній валюті України.
3.3. Ціна цього договору може бути зменшена за взаємною згодою сторін.
3.4.
Ціна
цього
договору
становить:
____________,__грн.
(_____________________________грн., __ коп.), з урахуванням ПДВ 20%:
______,__ грн. (______________________________________ грн., __ коп.).
4. Порядок здійснення оплати
4.1. Форма розрахунків: у безготівковій формі.
4.2. ПОКУПЕЦЬ оплачує ПОСТАЧАЛЬНИКУ кожну прийняту партію
ТОВАРУ не пізніше 10 банківських днів з дати поставки ТОВАРУ ПОКУПЦЮ, але
не раніше реєстрації податкової накладної, при умові своєчасного надання
ПОСТАЧАЛЬНИКОМ належним чином оформлених рахунку-фактури, видаткової
накладної, податкової накладної, товарно-транспортної накладної, документів
якості на поставлений ТОВАР. У документах, а саме: рахунку-фактурі, видатковій
накладній, товарно-транспортної накладній, податковій накладній повинен бути
код товару згідно УКТ ЗЕДВид розрахунків - безготівковий.
4.3. При необхідності сторони один раз на місяць складають акти звірок
взаєморозрахунків.
4.4. У разі поставки ТОВАРУ, що не відповідає якості та/або кількості,
та/або комплектності, та/або асортименту, ПОКУПЕЦЬ має право відстрочити
оплату за поставлений неякісний ТОВАР до заміни вказаного ТОВАРУ. В такому
разі ПОКУПЦЮ не нараховуються штрафні санкції та збитки.
Директор

Єрмаков В.Р.

4.5. У разі прострочення ПОСТАЧАЛЬНИКОМ термінів поставки ТОВАРУ,
термін оплати за даний ТОВАР збільшується за кожний календарний день
прострочення поставки ТОВАРУ на 1 банківський день відповідно. Термін
прострочення є різниця календарних днів між датою планового прибуття ТОВАРУ
на умовах згідно п.5.1.1. та датою фактичної поставки ТОВАРУ.
5. Поставка товару
5.1. Умови та порядок постачання:
5.1.1.ПОСТАЧАЛЬНИК здійснює поставку ТОВАРУ на умовах СРТ (вул.
Заводська, буд. 5, смт. Панютине, м. Лозова, Харківська область, філії «ПВРЗ»
ПАТ «Укрзалізниця»), відповідно до ІНКОТЕРМС 2010. Товар поставляється
транспортом ПОСТАЧАЛЬНИКА за рахунок ПОСТАЧАЛЬНИКА на склад
ПОКУПЦЯ не пізніше 10 календарних днів з дня направлення повідомлення,
передбаченого п. 5.1.2. Договору.
5.1.2. Необхідною умовою поставки ТОВАРУ є тільки письмове
повідомлення ПОКУПЦЯ ПОСТАЧАЛЬНИКУ на відвантаження ТОВАРУ в
кількості та вартості постачання.
5.1.3. Представник ПОКУПЦЯ при прийнятті ТОВАРУ зобов’язаний звірити
відповідність кількості і асортименту ТОВАРУ, вказаному в накладній та видати
представнику ПОСТАЧАЛЬНИКА довіреність на отримання даної партії товару.
5.1.4. Датою поставки ТОВАРУ вважається день підписання ПОКУПЦЕМ
або його уповноваженим представником видаткової накладної, яка готується
ПОСТАЧАЛЬНИКОМ та надається разом з товаром ПОКУПЦЮ.
5.1.5. ТОВАР за даним ДОГОВОРОМ може постачатися партіями.
5.1.6. Товар повинен бути затарений і спакований ПОСТАЧАЛЬНИКОМ
таким чином, щоб не допустити псування або знищення його під час
транспортування .
5.2. Передача і приймання товару:
5.2.1. Прийом товару здійснюється ПОКУПЦЕМ у відповідності з
Інструкцією № П-6 від 15.06.65 “Про порядок приймання продукції виробничотехнічного призначення і товарів народного споживання по кількості” та
Інструкцією № П-7 від 25.04.66р. “Про порядок приймання продукції виробничотехнічного призначення і товарів народного споживання по якості” при наявності
товаро-супровідних документів: товарно-транспортної накладної, податкової
накладної на кожну партію товару, видаткової накладної.
5.2.2 ПОКУПЕЦЬ має право пред’явити ПОСТАЧАЛЬНИКУ претензії по
кількості на підставі видаткової накладної і по якості на протязі гарантійного
строку, згідно гарантії підприємства-виробника.
5.2.3.У випадку наявності претензій по якості, ТОВАР не підлягає
використанню до взаємного врегулювання питань.
5.2.4. Постачальник на підставі вимоги Покупця в погоджений строк, але не
більше 20 днів, робить за свій рахунок заміну невідповідного асортименту, заміну
дефектного ТОВАРУ на якісний ТОВАР, або усуває виявлені дефекти.
Директор

Єрмаков В.Р.

5.2.5. Підтвердженням одержання ТОВАРУ ПОКУПЦЕМ є видаткова
накладна, підписана уповноваженими представниками Сторін.
6. Права та обов'язки сторін
6.1. ПОКУПЕЦЬ зобов’язаний:
6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлені товари ;
6.1.2. Приймати поставлені товари згідно з актом прийому-передачі товару.
6.2. ПОКУПЕЦЬ має право:
6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов’язань
ПОСТАЧАЛЬНИКОМ, повідомивши про це його у строк 5 календарних днів;
6.2.2. Контролювати поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;
6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі товарів та загальну вартість цього
Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони
вносять відповідні зміни до цього Договору;
6.2.4. Повернути рахунок ПОСТАЧАЛЬНИКУ без здійснення оплати в разі
неналежного оформлення документів, зазначених у пункті 4.2 розділу IV цього
Договору (відсутність печатки, підписів тощо).
6.3. ПОСТАЧАЛЬНИК зобов’язаний:
6.3.1. Забезпечити поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;
6.3.2.Забезпечити поставку товарів, якість яких відповідає умовам,
установленим розділом ІІ цього Договору.
6.3.3. Податкова накладна повинна бути складена Постачальником в
електронній формі з обов`язковим дотриманням порядку та вимог щодо її
заповнення та обов`язковою наявністю всіх реквізитів, що вимагаються чинним
законодавством, а також з обов`язковим дотриманням вимог щодо накладання
електронного підпису та зареєстрована Єдиному реєстрі податкових накладних у
порядку, визначеному чинним законодавством.
Перед реєстрацією в Єдиному реєстрі податкових накладних податкова
накладна повинна бути направлена на узгодження Замовнику.
6.3.4. Постачальник гарантує своєчасність подання податкової звітності до
податкових органів, які будуть відображати правовідносини, що є предметом цього
Договору, при цьому зобов`язується не вносити будь-яких коригувань в
бухгалтерські документи та податкову звітність без погодження з Покупцем.
6.3.5. Постачальник зобов`язаний протягом 3 (трьох) днів з дати анулювання
реєстрації його як платника ПДВ письмово повідомити Покупця про дату такого
анулювання.
6.3.6. У випадку невизнання контролюючими органами податкового кредиту з
отриманих податкових накладних за цим Договором, повернути Покупцю
невизнану ДФС суму ПДВ.
6.4. ПОСТАЧАЛЬНИК має право:
6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлені товари;
6.4.2. На дострокову поставку товарів за письмовим погодженням
ПОКУПЦЯ;
7. Відповідальність сторін
Директор

Єрмаков В.Р.

7.1. За порушення умов даного договору ПОСТАЧАЛЬНИК відшкодовує у
повному обсязі спричинені цим збитки у порядку, передбаченому чинним
законодавством.
7.2.ПОСТАЧАЛЬНИК за даним договором несе наступну відповідальність:
- за несвоєчасну поставку ТОВАРУ, ПОСТАЧАЛЬНИК сплачує ПОКУПЦЮ
пеню у розмірі 0,1% вартості ТОВАРУ, за кожен день прострочення, а за
прострочення понад тридцять днів ПОСТАЧАЛЬНИК додатково сплачує
ПОКУПЦЮ штраф у розмірі 7% вказаної вартості;
- за постачання неякісного ТОВАРУ ПОСТАЧАЛЬНИК сплачує ПОКУПЦЮ
штраф у розмірі 20% від вартості поставленого неякісного ТОВАРУ, при цьому
власними силами і засобами замінює неякісний ТОВАР в термін що не перевищує
20 днів.
7.3.ПОКУПЕЦЬ за даним договором несе наступну відповідальність:
- за несвоєчасну оплату ПОКУПЕЦЬ сплачує ПОСТАЧАЛЬНИКУ пеню в
розмірі облікової ставки НБУ за кожний день прострочення від суми неоплаченої
вартості ТОВАРУ.
7.4.У випадку постачання ТОВАРУ ПОСТАЧАЛЬНИКОМ без письмової
вимоги ПОКУПЦЯ, ПОСТАЧАЛЬНИК зобов’язується, за вимогами ПОКУПЦЯ,
забрати даний ТОВАР власними силами і за власні кошти, при цьому
ПОСТАЧАЛЬНИК несе всі витрати та відповідальність за можливі збитки, які
виникли в зв’язку з цією обставиною, або ТОВАР приймається на відповідальне
зберігання. У цьому випадку ПОСТАЧАЛЬНИК зобов’язаний укласти договір з
ПОКУПЦЕМ на зберігання ТОВАРУ, відповідно відшкодовуючи витрати
ПОКУПЦЯ по пред’явленому рахунку.
7.5. Сплата штрафних санкцій не звільняє сторони від узятих на себе
’
зобов язань.
8. Обставини непереборної сили
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або
неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин
непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза
волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).
8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором
унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 5 днів
з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.
8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є
відповідні документи, які видаються Торгово-промисловою палатою.
8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше
ніж 10 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей
Договір.
9. Вирішення спорів

Директор

Єрмаков В.Р.

9.1. Усі спори та розбіжності, які виникають між сторонами за цим
Договором або у зв’язку з ним, вирішуються шляхом переговорів. Досудовий
порядок врегулювання спорів є обов’язковий.
9.2. Усі спори між сторонами, з яких не було досягнуто згоди, розв ’язуються
у відповідності до законодавства України в Господарському суді за місцем
знаходження відповідача.
10. Строк дії договору
10.1. Даний Договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами
і діє до «___»_______20___ року , а в частині розрахунків – до повного виконання.
11. Інші умови
11.1. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим
Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови
письмового погодження цього із іншою Стороною.
11.2. Сторони погодилися, що текст Договору, будь які матеріали, інформація
та відомості, які стосуються Договору, є конфіденційними і не можуть
передаватися третім особам без посередньої письмової згоди іншої Сторони
Договору, крім випадків, коли таке передавання пов’язане з одержанням офіційних
дозволів, документів для виконання Договору або оплати податків, інших
обов’язкових платежів, а також у випадках, передбачених чинним законодавством,
яке регулює зобов’язання Сторін Договору.
11.3. В разі зміни реквізитів підприємства, фактичної адреси, інших змін, які
можуть спричинити труднощі по виконанню зобов’язань по даному Договору
Сторони зобов’язані повідомити одна одну не пізніше 10 календарних днів до
виконання таких змін.
11.4. Всі зміни та доповнення до даного Договору складаються у письмовій
формі і вважаються дійсними після їх підписання представниками обох Сторін. Всі
доповнення до даного Договору вважаються його невід’ємною частиною.
11.5. У всьому іншому, непередбаченому умовами даного Договору,
відносини сторін регулюються нормами Цивільного кодексу України,
Господарського кодексу України та іншими нормативно-правовими актами.
11.6. Даний Договір складено у двох оригінальних примірниках, які мають
однакову юридичну силу.
11.7. ПОСТАЧАЛЬНИК має статус платника податку на прибуток на
загальних підставах та є платником ПДВ по ставці 20%.
11.8. ПОКУПЕЦЬ має статус платника податку на прибуток на загальних
підставах та є платником ПДВ по ставці 20%.
11.9. При зміні статусу платника податку на прибуток підприємств і ПДВ,
сторони зобов’язані письмово повідомити один одного на протязі 5 днів з моменту
виникнення таких змін.
11.10. У разі настання підстав для змін умов договору, передбачених ст.36
Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), сторона ініціатор внесення
змін, надсилає іншій стороні підписані ним два екземпляри додаткової угоди та
обґрунтування внесення змін. Сторона, яка отримала додаткову угоду, у двадцяти
денний строк з дня її отримання, підписує її та повертає один примірник додаткової
Директор

Єрмаков В.Р.

угоди іншій стороні або надсилає обґрунтовану відмову. Договір про закупівлю є
нікчемним у випадках передбачених ст. 37 Закону.
12. Додатки до договору
Невід’ємною частиною Договору є:
1. Специфікація №1 (Додаток №1)
13. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін
ПОКУПЕЦЬ: Публічне акціонерне товариство “Українська залізниця”
03150, м. Київ, вул. Тверська, 5 , Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 40075815
індивідуальний податковий номер 400758126555
Вантажоодержувач та платник, його адреса:
Філія “Панютинський вагоноремонтний завод” публічного акціонерного
товариства “Українська залізниця”
64660, Харківська область, м.Лозова, смт. Панютине, вул. Заводська, будинок 5,
Тел. (05745)78200
п/р № 26006300555245 в ТВБВ №10020/0514 філії - Харківського обласного
управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк
України» МФО 351823
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 40081305, код філії 592
ПОСТАЧАЛЬНИК: ___________________________________________________
(найменування та адреса)
ЄДРПОУ: ________, ІПН: ____________, Свідоцтво платника ПДВ № ________
___________________________________________________
_______________________________________________________________
п/р № ______________

в ___________МФО: ______,

___________________________________________________________________________________
______________

Від імені ПОКУПЦЯ
Директор філії
____________Шуляковський С.М.
____________________________
(дата)

Від імені ПОСТАЧАЛЬНИКА
Директор
___________/ Єрмаков В.Р.//
_____________________________
(дата)

Заступник директора філії
____________Олексенко Г.О.
____________________________
(дата)
Директор

Єрмаков В.Р.

Додаток № 1 до договору
№ ЦВСВ(____-17.____)ю
від_________________20_ р.
СПЕЦИФІКАЦІЯ №1
№
Код товару Найменува № креслення марка
Одини Кіль- Ціна Сума
п/
за
ння
(модель), гатунок, розмір,
ця кість без
без
п класифікатором
ДСТУ (ТУ)
виміру
ПДВ ПДВ
класифікато
руру
(грн.) (грн.)
ром ТМР

Разом:
ПДВ 20%
Всього:
Загальна сума поставки складає: ___________ грн. (_____________________), з
урахуванням
ПДВ
20%:
___________
грн.
(__________________________________).
Від імені ПОКУПЦЯ

Від імені ПОСТАЧАЛЬНИКА

Директор філії

Директор

____________Шуляковський С.М.
____________________________
(дата)

___________/ Єрмаков В.Р./
_____________________________
(дата)

Заступник директора філії
____________Олексенко Г.О.
____________________________
(дата)
Директор

Єрмаков В.Р.

