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Від Постачальника:


__________________________
Від Покупця:


_________________________________
2

ДОГОВІР ПОСТАВКИ № ____


м. _______________
___________________ 20___ р.

_____________________________________ (надалі іменується "Постачальник"), в особі ____________, який діє на підставі ________________з однієї сторони, 
та 
_____________________________________  (надалі іменується "Покупець"), в особі ____________, який діє на підставі статуту, з другої сторони 
(в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо – "Сторона") уклали цей Договір поставки (надалі іменується "Договір") про таке: 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. На умовах даного договору Постачальник зобов`язується передати у власність Покупцеві ______________________________ (надалі іменується "Товар"), а Покупець зобовязується прийняти та оплатити Товар.
1.2. Характеристики Товару визначаються відповідно до Специфікації (специфікацій), яка є Додатком до Договору.
1.3. Якість Товару має відповідати  _____________________________________, (чинним стандартам, технічним умовами, іншій технічній документації, замовленню Постачальника).
	1.4. Постачальник стверджує, що на момент продажу Товару, він (Постачальник) є його дійсним, правомірним та єдиним власником, а також гарантує, що на Товар, відсутні будь-які обмеження та права третіх осіб.

2. СТРОКИ ТА ПОРЯДОК ПЕРЕДАННЯ ТОВАРУ
2.1. Строк поставки Товару за цим Договором ___________________________ 
2.2. Товар постачається на умовах DDP, м._________________, вул. _______________, згідно ІНКОТЕРМС.
2.3. Прийом Товару по кількості та якості проводиться відповідно до вимог чинного законодавства України.  
2.4. Товар вважається прийнятим Покупцем з моменту підпису Сторонами Акту приймання-передання Товару або іншого документа що свідчить про факт передачі-приймання Товару. Спори та суперечки у разі не підтвердження відповідності постачання Товару найменуванню, обсягу, та (або) якості, що замовлені, вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством щодо правил (умов) постачання товарів.
2.5. Право власності на Товар переходить до Покупця з моменту приймання Товару, якщо інше не визначено правилами (умовами) постачання товару, обов'язковими до виконання у випадках постачання таких товарів.

3. ВАРТІСТЬ ТОВАРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
3.1. Вартість Товару складає _______(__________________) грн., в тому рахунку ПДВ.
3.2. Розрахунки за цим Договором здійснюються в наступному порядку:
	_________________________________________

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ
4.1. У разі порушення умов Договору та спричинення внаслідок цього збитків іншій Стороні, Сторона, яка порушила, зобов’язана відшкодувати іншій спричинені збитки в повному обсязі, а також сплатити штрафні санкції за порушення зобов'язання, передбачені чинним законодавством України, та умовами Договору.
4.2. За порушення, з вини Постачальника, строку постачання (передачі) Товару більше ніж на 5 календарних днів, Постачальник виплачує Покупцеві за вимогою останнього пеню в розмірі 1 % від вартості непоставленого Товару, за кожен день прострочення. Загальний розмір штрафних санкцій, нарахованих у разі такого порушення Договору, не може бути більшим 20 (двадцяти) відсотків повної вартості Товару.
У випадку порушення строку передачі Товару більш ніж на 15 (п'ятнадцять) календарних днів, Покупець має право припинити в односторонньому порядку виконання своїх зобов'язань за Договором, шляхом направлення письмового повідомлення на адресу Постачальника, вказану у відповідному розділі реквізитів цього Договору. Достатнім доказом підтвердженням факту відправлення повідомлення. є квитанція поштового відділення про прийняття до відправлення відповідного листа. Постачальник, у такому випадку припинення Покупцем своїх зобов'язань за Договором, зобов’язаний повернути останньому всі отримані суми передплати, а також сплатити нараховані штрафні санкції у строк та у спосіб, вказаний у повідомленні Покупця. 
4.3. За прострочення в оплаті Товару Покупець виплачує Продавцеві за вимогою останнього пеню у розмірі встановленому законодавством за порушення грошових зобов’язань.

5. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
5.1. Постачальник гарантує якість Товару та її відповідність встановленим вимогам. Гарантійний строк якості Товару складає ___________________________.
5.2.  Постачальник зобов'язаний за свій рахунок усунути дефекти Товару, виявлені протягом гарантійного строку, або замінити Товар, якщо не доведе, що дефекти виникли внаслідок порушення Покупцем правил експлуатації або зберігання Товару. У разі усунення дефектів у Товарі, на який встановлено гарантійний строк експлуатації, цей строк продовжується на час, протягом якого він не використовувався через дефект, а при заміні Товару гарантійний строк обчислюється заново від дня заміни.
5.3. Усі спори, що виникають з приводу цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються за можливості шляхом переговорів між Сторонами та обміну листами.
5.4. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів та обміну листами, він вирішується в судовому порядку. відповідно до чинного в Україні законодавства.

6. ДІЯ ДОГОВОРУ
6.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з дня його підписання Сторонами. 
6.2. Договір діє до повного виконання Сторонами прийнятих зобов’язань, або їх припинення у визначеному порядку.
7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
7.1. Передача прав та обов’язків за цим Договором однією із Сторін до третьої особи не допускається, якщо інше не буде письмово узгоджено сторонами. 
7.2. Додаткові угоди та додатки (специфікації) до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані належними (уповноваженими) представниками Сторін.
7.3. Цей Договір складений українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному примірнику для кожної із Сторін.
9. Місцезнаходження і реквізити ТА ПІДПИСИ сторін:
Постачальник:
	Покупець:


