ДОГОВІР
постачання № 08/03-1
м. Рівне

03 серпня 2017 року

Дочірнє підприємство «Торговий дім «Лакма»-Од» (надалі іменується Постачальник), платник податку на прибуток на загальних підставах, в особі директора
Березовського Олексія Костянтиновича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони,
та Дочірнє підприємство «Рівненський облавтодор» відкритого акціонерного
товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» (надалі
іменується - Покупець), платник податку на прибуток на загальних умовах, в особі
начальника філії «Любомирський асфальтобетонний завод» Луцишина Василя
Арсентійовича, що діє на підставі Положення та Довіреності № 01-17 від 03.01.2017
року, з іншої сторони, уклали цей Договір поставки (надалі іменується - Договір) про
наступне.
І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Постачальник зобов'язується
поставляти та передавати у власність Покупця, а Покупець зобов'язується прийняти і
оплатити наступний товар: фарба для розмітки доріг «Шосе» біла - 5000,0 кг
склокульку світлоповертальні - 2000,0 кг
розчинник для фарби - 200,0 кг
1.2. Поставка товару здійснюється на умовах БОР («Інкотермс 2010»)
1.3. Покупець на свій розсуд, керуючись власними господарськими потребами
визначає кількість Товару, що підлягає поставці відповідно до умов цього Договору.
1.4. Постачальник гарантує належність йому всіх прав на Товар, що. виступає
предметом цього Договору та відсутність будь-яких прав третіх осіб на Товар (право
застави, в тому числі податкової, право найму тощо).
II. ЯКІСТЬ ТОВАРІВ
2.1. Постачальник повинен поставити Покупцю Товари, якість яких відповідає умовам
ДСТУ, ТУ та інших державних стандартів, що діють в Україні.
2.2. Підтвердження якості товару надаються Постачальником до кожної партії товару.
Якість кожної поставленої партії товару повинна супроводжуватись паспортом якості
підприємства-виробника. На фарбу для розмітки доріг повинна надаватись копія
сертифікату відповідності ДП «ДерждорНДІ».
2.3. Якщо при прийманні Товару за якістю Покупець виявить Товар, що не відповідає
технічним вимогам, то він має право отримати від Постачальника взамін таку ж кількість
Товару належної якості.
2.4. Постачальник на свій розсуд: в найкоротші строки (не більше 10 днів від дня
повідомлення) проводить безкоштовну заміну Товару чи його частини, яка не буде
відповідати викладеним вище умовам та іншим умовам якості, що ставляться для даного
виду товару. Товари чи їх частина, до яких, Покупець представляє претензію, повинні
знаходитись у Покупця до перевірки і підтвердження обгрунтованості претензії
Постачальником або його представником.
III. ЦІНА ДОГОВОРУ
3.1. Ціна цього договору становить 343 200,00 грн.( Триста сорок трц-даоячі
грн..00 коп.), у тому числі ПДВ 57200,00 грн (Пятдесят сім тисяч, двісті^г^^§{) коі
3.2 Вартість доставки товару, тари, упаковки, маркування ж цим Дошвс
включається у загальну вартість Товару.

Згідно
Дире

ерезовський О.К.

IV. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ
4.1. Розрахунки за поставлений Товар проводяться шляхом: оплати Покупцем після
пред'явлення Постачальником рахунку на оплату Товару (далі - рахунок) та підписання
Сторонами Акту приймання-передачі Товару і передачі документів, зазначених пунктом
4.2. Договору.
4.2. До рахунка додаються: документи, що підтверджують належну якість Товару
(сертифікат або паспорт якості), видаткові накладні, товаро-транспортні накладні тощо.
4.3. Сторони свідчать, що Покупець зобов’язується розрахуватись з Постачальником за
отриманий Товар протягом ЗО (тридцяти) днів з моменту отримання від Постачальника
документів, зазначених в п. 4.1., п. 4.2. цього Договору.
4.4. Транспортні витрати, пов’язані з доставкою вантажу несе Постачальник.
4.5. У разі недостатності суми проведеного Покупцем платежу для виконання
грошового зобов'язання у повному обсязі, ця сума погашає вимоги Постачальника у такій
черговості;
1) за будь - яких умов у першу чергу сплачується сума основного боргу;
2) всі інші нарахування та платежі сплачуються виключно після сплати суми
основного боргу.
4.6. Платіжні документи за цим Договором оформляються згідно з чинним
законодавством із дотриманням усіх вимог, що звичайно ставляться до змісту і форми
таких документів, з обов'язковим зазначенням: номера договору, за яким здійснюється
переказ грошових коштів, із зазначенням посад та прізвищ відповідальних працівників за
ведення господарської операції Постачальника та Покупця.
V. ПОСТАВКА ТОВАРІВ
5.1. Поставку Товару за Договором. Постачальник здійснює післй підписання даного
договору та Специфікації до нього на-протязі 5-й днів
У Специфікації вказується:
- найменування товару; кількість товару; вартість товару, умови поставки .
5.2. Після передачі Товару та виконання обов’язку з поставки, Покупець підписує
видаткову накладну, один екземпляр якої повертає Постачальнику.
5.3. Датою передачі Товару Сторонами, вважається дата яка вказана у видатковій
накладній.
5.4. Перехід права власності на товар, що є предметом поставки за цим договором
відбувається за умови надання Постачальником податкових накладних.
VI. 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 видатковою накладною;
6.1.3. Належним чином виконувати умови Договору.
6.2. Покупець має право:
6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань
Постачальником або недотримання положень Договору, повідомивши його про це у строк
10 днів;
6.2.2. Контролювати поставку Товарів у строки, встановлені цим Договором;
6.2.3. Повернути рахунок Постачальнику без здійснення оплати в разі неналежного
оформлення документів, зазначених у пункті 4.2 розділу IV цього Договору (відсутність
печатки, підписів тощо)^
6.2.5. Користув;
передбаченими Договором та чинним в Україні
законодавством.
6.3. Постачал
6.3.1. Забезпеч!
у строки, встановлені цим Договором;

Згідно
Дире

іерезовський О.К.

6.3.2. Забезпечити поставку Товарів, якість яких відповідає умовам, установленим
розділом II цього Договору;
6.3.3. Належним чином виконувати умови Договору.
6.4. Постачальник має право:
6.4.1. Своєчасно (відповідно до умов Договору) та в повному обсязі отримувати плату
за поставлені Товари;
6.4.2. На дострокову поставку Товарів за письмовим погодженням Покупця;
6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Покупцем Постачальник має право достроково
розірвати цей Договір, повідомивши про це Покупця у строк 10 днів;
6.4.4. Користуватися правами, передбаченими Договором та чинним в Україні
законодавством.
VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором
Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.
Передбачена законами України відповідальність застосовується з врахуванням
положень цього Договору.
7.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань Постачальник
сплачує Покупцю штрафні санкції (неустойка, штраф, пеня) у розмірі, передбаченому
даним розділом Договору для Постачальника.
7.3. Види порушень та санкції за них, установлені Договором:
7.3.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто
виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.
7.3.2. Сторона не несе відповідальність за порушення Договору, якщо воно сталося не
з її вини.
■•
7.3.3. До правовідносин Покупця і Постачальника в частині визначення виду та
розміру штрафних санкцій (неустойки, штрафу, пені) за порушення Покупцем взятих на
себе згідно умов даного Договору зобов’язань, не застосовуються положення частини 2
статті 231 Господарського кодексу України. Штрафні санкції за порушення Сторонами
взятих на себе згідно положень цього Договору зобов’язань, встановлюються виключно
умовами цього Договору.
7.3.4. Постачальник за порушення строку поставки товару за вимогою Покупця
зобов'язаний сплатити останньому штраф у розмірі 0,001 % від ціни непоставленої у строк
частини Товару за кожний день такого прострочення.
7.3.5. У випадку порушення (прострочення) з вини Постачальника строків поставки
Товару, а також відмова від акцепту заявки Покупця на поставку партії Товару два і
більше рази, незалежно від причин та підстав такої відмови, надає Покупцю право в
односторонньому порядку розірвати даний Договір шляхом направлення Постачальнику
відповідного повідомлення. В цьому разі, Договір вважається розірваним з моменту
отримання Постачальником відповідного повідомлення Покупця, а сплачені кошти
підлягають поверненню із врахуванням індексу інфляції 3% річних за весь період,
починаючи із моменту отримання Постачальником відповідного повідомлення.
7.3.6. Постачальник у разі передачі Покупцю Товару неналежної якості за вимогою
Покупця зобов'язаний сплатити останньому штраф у розмірі 0,001% від ціни такого
Товару.
7.3.7. В разі порушення строків оплати товару, Покупець на вимогу Постачальника
зобов’язаний сплатити останньому пеню в розмірі 0,001% від суми борг^-з^ко^сен день
прострочення платежу.
7.3.8. Неустойка встановлена цим Договором для Покупця
порушення Покупцем умов договору, Покупець зобов’язаний СПЛ2
Сторони (на вимогу останньої) неустойку (штраф, пеню) передбаче
відшкодування збитків.
_ .

Згідні

Дире,
Березовський О.К.

7.3.9. Сплата Стороною неустойки (штрафу, пені), не звільняє її від обов'язку виконати
цей Договір в натурі, якщо інше прямо не передбачено цим договором або чинним
законодавством України.
VIII. 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). Під непереборною силою у
цьому Договорі також розуміються будь-які надзвичайні події зовнішнього щодо Сторін
характеру, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню
Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не
можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути), включаючи (але не
обмежуючись) стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани,
руйнування в результаті блискавки тощо), лиха біологічного, техногенного та
антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин й обладнання, масові
епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна, воєнні дії,
блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, масові страйки та бойкоти тощо), а
також видання заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади
чи місцевого самоврядування, інші законні заборонні чи обмежуючі заходи названих
органів, які унеможливлюють виконання Сторонами цього Договору або тимчасово
перешкоджають такому виконанню.
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 з‘зазначенням в чому
саме полягають обставини непереборної сили та вплив таких обставин на виконання цього
Договору.
ЇХ. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються
вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.
9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди, спори (розбіжності) вирішуються у
судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно
до норм процесуального права.
X. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та
скріплення печатками Сторін і діє до 31 грудня 2017 року. Договір може бути
автоматично пролонгований на один календарний рік, якщо за 14 календарних днів до
закінчення терміну його дії, жодна із Сторін не заявить про його припинення.
10.2. Цей Договір укладається і підписується у 2 (двох) примірниках, що мають
однакову юридичну силу.
10.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за
його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.
10.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або законодавством, зміни у
цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється
додатковою угодою до цього Договору.
10.5. З м ів ^ р ^ ^ й Договір набирають чинності з моменту належного оформлення
Сторонами в і д ґ Щ в і д а т к о в о ї угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у
самій додФгіі^ ^ йс5^9^Ь|^( У цьому Договорі.
10 ш т /Ж ^ в т п ^ їїш ж о не передбачено цим Договором або законодавством, цей
Договір..
рсйфваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється
додаті^дю ’у ^ д ^ 'д ^ ^ і г о Договору.

З гщ щ з ^ # гін а л о м
>ерезовський О.К.

10.9. Відступлення права вимоги та/або переведення боргу за цим Договором однією
Стороною до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження з
іншою Стороною.
XI. ІНШІ УМОВИ
11.2. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і
мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані
Сторонами та скріплені їх печатками.
11.4. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та
термінології українською мовою у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу.
11.5. Сторони зобов’язуються зберігати в таємниці інформацію, що надається кожною
із Сторін в зв’язку з виконанням даного Договору, не відкривати і не розголошувати цю
інформацію будь-якій третій особі без попередньої письмової згоди на те іншої Сторони.
XII. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ
12.1 Додатками до договору є:
12.1.1. Специфікація №1
XIII. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН
ПОКУПЕЦЬ: ФІЛІЯ «ЛЮБОМИРСЬКИЙ
АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД» ДП
«РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАВТОДОР»
Юридична адреса: 35321 Рівненська область,
Рівненський район, с. Нова Любомирка,
вул. Промислова, 2
Поштова адреса: 33022, м. Рівне, вул. Гагаріна,
32
Код ЄДРПОУ: 39255066
ІПН: 319945417165

и

ПОСТАЧАЛЬНИК:
«ЛАКМА»-ОД»

ДП «ТОРГОВИЙДІМ

Юридична адреса: 65044 Україна Одеська
область м. Одеса вул.. Романа Крмена буд.13
Код ЄДРПОУ 34801368
ІПН 348013615534

Р/р:_ 26009212004820 в АБ «Укргазбанк»
МФО: 320478
е-шаіі: аЬ2.Л1іа@икг.пеі

Р/р 26008555047100 в ПАТ УкрСибБанк
МФО 351005
е.таіі акЬ-обз@икг.пе1:

тел.: (0362) 68-02-40, 27-80-58

Тел.. 050-448-63-56

п
А

Директор
і
і

І

(М Л шшт > 0

*

щіезовський О К.

до Договору № 08/03-1
від 03 серпня 2017 р.
С П Е Ц И Ф ІК А Ц ІЯ №1
м. Рівне

03.08.2017р.

Дочірнє підприємство «Торговий дім «Лакма»-Од» (надалі іменується Постачальник), платник податку на прибуток на загальних підставах, в особі директора
Березовського Олексія Костянтиновича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони,
та Дочірнє підприємство «Рівненський облавтодор» відкритого акціонерного
товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» (надалі
іменується - Покупець), платник податку на прибуток на загальних умовах, в особі
начальника філії «Любомирський асфальтобетонний завод» Луцишина Василя
Арсентійовича, що діє на підставі Положення та Довіреності № 01-17 від 03.01.2017
року, з іншої сторони, уклали дану Специфікацію №1 про наступне.
1. Відповідно до умов п.1.1 укладеного Договору Постачальник зобов’язується
поставити і передати у власність Покупцеві товар , а Покупець зобов’язується
прийняти і оплатити наступний товар:______________________________________
№п/п

Найменування товару

Од. ви
м

Кількість

Ціна в
т.ч.ПДВ,
грн

Сума в т.ч.
ПДВ, грн

1.

Фарба д л я розмітки доріг «Шосе»
біла, (ТУ У 24.3-21649420.036-2002)

кг

5000,0

54,00

270000,00

2.

Склокульки світлоповертальні

кг

2000,0

33,60

' 67200,00

3.

Розчинник
Р-646
00904996-004-2004)

кг

200,0

зо

(ТУ

У24.3-

Всього,

6000,00

343200,00

2. Загальна вартість по даній Специфікації становить 343 200,00 грн.( Триста
сорок три тисячі, двісті грн.,00 коп.). У тому числі ПДВ 57200,00 грн (Пятдесят сім тисяч,
двісті грн., 00 коп.)
3. Вартість доставки включена у вартість Товару.
4. Адреса доставки товару: 33022 м. Рівне вул. Гагаріна,32 (територія філії
Рівненський райавтодор» ДП «Рівненський облавтодор»)
5. Умови поставки:
- відтермінування оплати до ЗО (тридцяти) календарних днів.
- поставка у відрах по 25,0 кг.
- фарба виробництва 2017 р.
6. Дана Специфікація набирає сили з дати підписання Сторонами і є невід’ємною
частиною Договору № 08/03-1 від 03.08.2017 р..
7. Специфікація складена в 2-х(двох) примірниках, по одному для кожної із
Сторін.
«ПОСТАЧАЛЬНИК»
^ ^ гЛ у^ п

грЄЗбвський О.К.

Постачальник

Одержувач
Платник
Підстава
Умова продажу

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЛАКМА" - ОД"
ЄДРПОУ 34801368, тел. 0487843340
Р/с 26008555047100 в ПАТ "УкрСиббанк" м. Харків МФО 351005
ІПН 348013615534, номер свідоцтва 100011461
Платник податку на прибуток на загальних підставах
Адреса вул. Романа Кармена, 13, м.Одеса,65044
Філія "Любомирський асфальтобетонний завод" ДП "Рівненський облавтодор"
т е л .0442756100
Валюта Гривня
той самии
Договір № 08/03-1
від 03.08.17
На дату 10.08.17
Рахунок-фактура № ДП -000280 від 10.08.17
Курс грн. 1
Безготівковий розрахунок

Видаткова накладна № ДП -000278
від 10 Серпня 2017 р.
1 Фарба для розмітки доріг "Шосе" біла
Склокульки світлоповертальні
з Розчинник 646'

кг.
кг.
кг.

5000.000
2000.000
200.000
Разом без

225'000.00
56'000.00

45.00
28.00
25.00
ПДВ:
ПДВ:

5

'0 0 0 . 0 0

286*000.00
57'200.00

Всього на т
Го
ч?х.
Триста сорбіутрйдкГс^і^і д"вІсті\гривень 00 копійок
ПДВ:
57Щ № г№ г, V

Місце
її-Д й££ктор Березовський
Олексій Костянтинович

ґДов.

\У

№

Кількість (прописом)

резоеськии

от

/0 , 0 ? .

$.3

