Договір № ПЦ______________
м. Носівка

__________ 2010 року

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІРС», далі іменується «Постачальник»
в
особі
директора
Клочок
О.М.,
що
діє
на
підставі
Статуту
та
_______________________________________________________________________________
далі іменується «Покупець» в особі ______________________________________________,
що діє на підставі Статуту уклали цей Договір поставки ( надалі іменується « Договір»)
про таке.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Постачальник зобов'язується в порядку та на умовах, визначеному у цьому Договорі,
поставити та передати у власність Покупця товар, а покупець зобов'язується в порядку та на
умовах, визначених у цьому Договорі, прийняти товар та оплатити його.
1.2 Постачальник поставляє, а Покупець приймає й оплачує товар згідно специфікацій, що є
невід'ємною частиною даного Договору і оформляються на всі поставки окремо.
2.ЯКІСТЬ
2.1. Якість товару, що постачається Постачальником, повинна відповідати нормативнотехнічній документації: в данному випадку - виписка із сертифіката якості, якщо інше не
передбачено в специфікаціях до даного Договору.
3.ТАРА ТА ПАКУВАННЯ
3.1.Товар повинен бути затарений і упакований Постачальником таким чином, щоб
виключити псування та/або знищення його на період поставки до прийняття товару
Покупцем.
3.2.Кожна упакована частина продукції, що є предметом за цим Договором, повинна мати
маркування на тарі, упаковці, або бірці згідно із відповідними стандартами або технічними
умовами.
4. ВАРТІСТЬ ТОВАРУ
4.1. Загальна сума Договору складається з сум специфікацій на кожну поставку.
5.ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
5.1.Оплата товару, що поставляється за даним договором, здійснюється в гривнях шляхом
прямого перерахування коштів на розрахунковий рахунок Постачальника.
5.2.Форма оплати товару: передплата у розмірі 100 % від вартості товару, за кожну поставку
товару окремо, згідно специфікацій.
6.УМОВИ ПОСТАВКИ ТОВАРУ
6.1. Поставка здійснюється на умовах EXW франко-склад Постачальника, м. Київ,
бульв. І. Лепсе,16 (ИНКОТЕРМС 2000).
6.2. Товар повинен бути повністю поставлений протягом сорока п’яти робочих днів з
моменту зарахування коштів, зазначених в п. 5.2. даного Договору, на розрахунковий
рахунок Постачальника.
6.3. Право власності на товар переходить до Покупця в момент поставки товару на умовах
EXW франко-склад Постачальника, м. Київ, бульв. І. Лепсе,16 (ИНКОТЕРМС 2000).
7.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1.Постачальник за цим Договором несе наступну відповідальність:
- за несвоєчасну поставку товару, неустойка в розмірі 0,1% від вартості не поставленого
товару, як він зазначений у відповідній специфікації до даного Договору, за кожний день
прострочки поставки товару.
7.2.Покупець за цим Договором несе наступну відповідальність:
- за несвоєчасну оплату товару пеня в розмірі 0,1 % від вартості не оплаченого товару, як він
зазначений у відповідній специфікації до даного Договору, за кожний день просрочки
оплати товару, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла в момент
несвоєчасної оплати товару.

8.ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
8.1. Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в
процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між
представниками Сторін. Якщо спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він
вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого
спору у порядку, визначеному відповідним чинним в Україні законодавством.
9 ФОРС-МАЖОР.
Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов
цього Договору у випадку виникнення форс-мажорних обставин (дій непереборної сили, які
не залежать від волі Сторін) при умові, що ці форс-мажорні обставини безпосередньо
впливають на невиконання чи неналежне виконання зобов’язань за цим Договором.
9.1. Форс-мажорними обставинами визнаються наступні дії та (або) події: блокади, страйки,
пожежі, повені, інші надзвичайні події, які будуть визнані та оголошені обставинами
непереборної сили у визначеному українським законодавством порядку.
9.2. Факт виникнення та дії форс-мажорних обставин має підтверджуватись Стороною
відповідним документом Торгово-промислової палати України або відповідним нормативноправовим актом центрального органу державної влади України.
9.3. Про факт виникнення форс-мажорних обставин, Сторони зобов’язуються негайно
повідомити одна одну. Неповідомлення позбавляє відповідну Сторону права посилатися на
вищевказані обставини, як на підставу для звільнення від відповідальності.
10. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
10.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до «31» грудня 2010
року, а в частині зобов'язань до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань за цим
Договором.
11. ІНШІ УМОВИ
11.1. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід`ємною
частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та
підписані уповноваженими на те представниками Сторін.
11.2.Жодна із сторін не має права передавати свої права за даним Договором третій стороні
без письмової згоди іншої сторони.
11.3. Цей Договір складений українською мовою, на 2-х сторінках у двох примірниках,
отримано сторонами по факсимільному зв'язку і мають юридичну силу до моменту
отримання сторонами оригіналів Договору.
ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН
ПОКУПЕЦЬ:
ПОСТАЧАЛЬНИК:
ТОВ “ВIРС”
17100, м. Носівка, вул. Центральна, 14
Р/р: 26002213655 в Райффайзен Банк Аваль м. Київ,
МФО 380805
ЄДРПОУ 32631784
І.п.н. 326317825156
Св. ПДВ № 33680998

ПОКУПЕЦЬ___________

ПОСТАЧАЛЬНИК _______ Клочок О.М.

