ДОГОВІР № ____________________
ПОСТАЧАННЯ ПРОДУКЦІЇ
м. Чернігів

________________

Ми, що підписалися нижче :
з одного боку –Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія «Чернігів Пекедж», платник на загальних підставах,
в особі директора Калініченко Олени Амірахмедівни, що діє на підставі статуту, далі "ПОСТАЧАЛЬНИК" з іншого боку –
____________________________________ в особі: _______________________________ що діє на підставі статуту, далі
"ЗАМОВНИК", уклали цей Договір про нижче наведене:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. За цим договором ПОСТАЧАЛЬНИК по оригінал-макету Замовника зобов'язується поставити і передати у власність
продукцію, визначену в п. 1.2. цього договору, а ЗАМОВНИК зобов'язується прийняти і сплатити поставлену продукцію на
умовах цього Договору.
1.2. Продукцією за цим Договором є вироби (далі по тексту "Продукція"), якість, кількість і асортимент яких визначається
специфікацією, що є невід'ємною частиною Договору .
1.3. ПОСТАЧАЛЬНИК виготовляє Продукцію, визначену в п. 1.2. цього договору, зі свого матеріалу і своїми засобами.
1.4. ЗАМОВНИК погоджується з тим, що відхилення у кількості Продукції може варіюватися в межах +/-10 (десять)
відсотків від загальної кількості, визначеної специфікацією. Сторони погоджуються з тим, що у разі зміни кількості
Продукції, визначеною в специфікації, пропорційно змінюється і вартість, що підлягає сплаті ПОСТАЧАЛЬНИКОВІ.
2. ЦІНА РОБОТИ
2.1. Загальна ціна договору складає суму вартості Продукції, яка поставляється на умовах цього договору під час його дії.
Вартість Продукції визначається узгодженням Сторін і відображається в специфікації.
2.2. Оплата Продукції здійснюється на умовах:
- передоплати 50 (п’ятдесят) відсотків вартості партії Продукції, вказаною в специфікації;
- остаточного платежу упродовж 3 (трьох) банківських днів з моменту повідомлення про виготовлення Продукції до
відвантаження Продукції на склад Замовника.
2.3. Форма оплати безготівкова, шляхом зарахування засобів на розрахунковий рахунок ПОСТАЧАЛЬНИКА.
3. ТЕРМІНИ ПОСТАЧАННЯ ПРОДУКЦІЇ
3.1. Термін постачання Продукції за цим Договором складає 21 (двадцять один) робочій день з моменту надходження
передоплати на рахунок ПОСТАЧАЛЬНИКА, згідно пункту 2.2 цього Договору за умови затвердження специфікації і
оригінал-макета, якщо інше не зазначено в специфікації.
4. ЗДАЧА-ПРИЙОМ ПОСТАВЛЕНОЇ ПРОДУКЦІЇ
4.1. ЗАМОВНИК, який отримав повідомлення ПОСТАЧАЛЬНИКА про готовність до передачі Продукції, зобов'язується
негайно приступити до їх прийняття.
4.2. ЗАМОВНИК зобов'язується під час передачі Продукції, визначеного в п. 1.2. цього договору, перевірити її якість. У
разі, якщо ЗАМОВНИК під час передачі йому Продукції не переконається в її якості, вважається, що Продукція
ПОСТАЧАЛЬНИКОМ передана належної якості.
4.3. Здача-прийом поставленої Продукції здійснюється сторонами упродовж 3 (трьох) календарних днів з моменту повної
оплати вартості Продукції.
4.4. Пункт здачі-прийому визначається місцезнаходженням ЗАМОВНИКА.
4.5. Продукція за цим договором має бути поставлена ЗАМОВНИКОВІ у виді визначеному специфікацією.
4.6. З моменту підписання товарної накладної до ЗАМОВНИКА переходить право власності на Продукцію, у випадку,
якщо протягом 14 (чотирнадцяти) днів ПОСТАЧАЛЬНИК не отримає підписаний Замовником примірник товарної
накладної або обґрунтованої відмови від її підписання, товарна накладна вважається підписаною, а продукція, що нею
супроводжується вважається такою, що прийнята Замовником в належній якості.
4.6.1. У разі, якщо ЗАМОВНИК ухиляється від негайного прийняття Продукції після повідомлення його
ПОСТАЧАЛЬНИКОМ про готовність до постачання або ухиляється підписати товарну накладну, він несе ризик
випадкового знищення або випадкового ушкодження Продукції.
4.7. У разі виявлення недоліків відносно якості в Продукції при її здачі-прийомі, Сторони повинні підписати Акт про
виявлені недоліки.
4.8. ЗАМОВНИК має право пред'явити вимогу у зв'язку з виявленими прихованими недоліками Продукції, за умови, що
приховані недоліки виявлені ЗАМОВНИКОМ впродовж 12 (дванадцяти) місяців з моменту прийняття Продукції на склад
Замовника.
4.9. У разі виявлення недоліків відносно якості Продукції, ПОСТАЧАЛЬНИК зобов'язується виправити наявні недоліки
або замінити неякісні вироби з поліетиленової плівки на якісні упродовж 21 (двадцяти одного) дня з моменту підписання
сторонами Акту про виявлені недоліки. У разі неможливості виправити наявні недоліки або замінити неякісну Продукцію,
ПОСТАЧАЛЬНИК впродовж 21 (двадцяти одного) дня зобов'язується повернути ЗАМОВНИКОВІ грошові кошти
пропорційно кількості виявлених неякісних виробів з поліетиленової плівки.
4.10. Доставка Продукції вагою до 500 кг сумарно за однією видатковою накладною здійснюється за рахунок
ЗАМОВНИКА; доставка Продукції, вага якої перевищує 500 кг сумарно за однією видатковою накладною здійснюється за
рахунок ПОСТАЧАЛЬНИКА.
5. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
5.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до , якщо жодна зі сторін не заявила про припинення дії
договору, він вважається пролонгованим на 2 роки, кількість пролонгацій не обмежена, при цьому оформлення, будь-яких
додаткових угод не потрібно.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
6.1. За порушення умов цього Договору Сторона, яка його порушила, відшкодовує іншій Стороні завдані цим збитки.
6.2. За порушення ЗАМОВНИКОМ ст. 2.2 цього Договору, незалежно від відшкодування збитків, він платить
ПОСТАЧАЛЬНИКОВІ пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від простроченої суми за кожен день прострочення.
6.3. За порушення грошового зобов'язання, на вимогу ПОСТАЧАЛЬНИКА, ЗАМОВНИК зобов'язаний сплатити суму боргу
з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення (несплати), а також 10 (десять) відсотків річних від
простроченої (не сплаченою) суми.
6.4. За порушення ПОСТАЧАЛЬНИКОМ ст. 3.1. цього Договору, незалежно від відшкодування збитків, він платить
ЗАМОВНИКОВІ пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від простроченої суми за кожен день прострочення.
6.5. ЗАМОВНИК звільняється від відповідальності за порушення цього Договору, якщо він доведе, що це порушення
сталося внаслідок випадку або непереборної сили, згідно ст. 617 ГК України.
6.6. ПОСТАЧАЛЬНИК звільняється від відповідальності, якщо доведе, що зробив усі залежні від нього заходи по
належному виконанню зобов'язань за цим Договором.
6.7. Цим договором Сторони визначили, що відповідальність за зміст і маркування виробів з поліетиленової плівки, у тому
числі дотримання прав на знаки, вказані в оригінал-макеті, несе ЗАМОВНИК.
7. ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ
7.1. Адреса електронної пошти ПОСТАЧАЛЬНИКА для обміну електронними документами:
uchet@cherpack.com.ua
7.2. Адреса електронної пошти ЗАМОВНИКА для обміну електронними документами:
___________________________
7.3. Сторони домовились, що обмін будь-якими документами по Договору, в тому числі специфікації, рахунки, акти,
товарні накладні, тощо, згідно з чинним законодавством про електронні документи, електронний документообіг і
електронний цифровий підпис, між Сторонами здійснюється шляхом оформлення документів в електронному вигляді з
накладенням електронних цифрових підписів Сторін, за допомогою сервісу «Вчасно» https://vchasno.ua/ та/або M.E.Doc, в
зв’язку із чим Сторони зобов’язуються зареєструватися на вищезазначеному сервісі.
8. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК
8.1. Сторони домовилися, що вони вживатимуть відповідні заходи по врегулюванню можливих суперечок шляхом
переговорів і консультацій.
8.2. Усі спори, розбіжності, вимоги або претензії, які виникають з цього Договору або у зв'язку з ним, у тому числі, які
торкаються його виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають остаточному вирішенню у судовому
порядку.
9. ІНШІ УМОВИ
9.1. Сторони домовилися, що усі попередні заяви, домовленості або угоди між Сторонами по предмету цього Договору
втрачають силу з моменту підписання цього Договору.
9.2. Текст цього Договору, будь-які матеріали і відомості, які його торкаються, визначаються Сторонами як конфіденційні і
можуть бути передані іншим особам виключно з письмової згоди на це іншої Сторони.
9.2.1. За порушення ст. 9.2 цього Договору, Сторона, яка його порушила, платить іншій Стороні штраф у розмірі 5000
(п'ять тисяч) грн.
9.3. У випадках, не передбачених цим Договором, сторони керуються чинним законодавством.
9.4. Усі зміни і доповнення до цього Договору вносяться за погодженням Сторін.
9.5. У разі зміни свого місцезнаходження (юридичної адреси) Сторони зобов'язуються повідомити про це один одного
упродовж трьох календарних днів.
9.6. Сторони погоджуються з тим, що передача своїх окремих прав і обов'язків за цим Договором, рівно як Договори в
цілому, третім особам допускається за наявності попередньої письмової згоди іншої Сторони.
9.6.1. До правонаступника ЗАМОВНИКА або ПОСТАЧАЛЬНИКА переходять права і обов'язки, які витікають з цього
Договору.
9.7. Цей договір уклали в двох примірниках - по одному для кожної із сторін.
Постачальник:
Замовник:
ТОВ "Компанія "Чернігів Пекедж"
14000, Чернігів, Єськова, будинок 10,
корпус 3,квартира 7
ЄДРПОУ 37418450,
р/р UA443052990000026003026303770 в ПРИВАТБАНК
МФО 305299
ІПН 374184525264
Тел. 0800 750 889
e-mail:uchet@cherpack.com.ua
Директор
Калінінченко Олена Амірахмедівна

