АВАНТІ Груп
ДОГОВІР ПОСТАВКИ №

м. Київ

02 вересня 2013 року

Товариство з обмеженою відповідальністю «АВАНТІ ГРУП», (надалі - «Постачальник»), в особі старшого спеціаліста відділу запасних частин Пономаренка Максима
Олександровича, який діє на підставі Довіреності № 27-А/03-060/4 від 29.03.2013 року, з одного боку, та ________________________________________________________________
(надалі іменується «Покупець») в особі ________________________________________який діє на підставі статуту , з другого боку, (в подальшому разом іменуються «Сторони», а
кожна окремо – «Сторона») уклали цей Договір поставки (надалі іменується «Договір») про наступне:
1.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Постачальник зобов'язується в порядку та на умовах, визначених цим Договором, поставляти Покупцю (передавати у власність/повне господарське відання Покупця)
визначений цим Договором товар (запасні частини до транспортних засобів, мастильні матеріали, додаткове обладнання), а Покупець зобов'язується на умовах та в порядку,
визначених цим Договором, приймати названий товар та оплачувати його.
1.2. Найменування, одиниця виміру, загальна кількість товару, що підлягає поставці за цим Договором, його часткове співвідношення (асортимент, номенклатура), ціна за
одиницю товару (далі - товар) визначаються у рахунках – фактурах та остаточно узгоджується сторонами у видаткових накладних, що є невід’ємною частиною Договору.
2.
ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
2.1. Замовлення товару здійснюється Покупцем у формі повідомлення уповноваженим представникам Постачальника – спеціалістам з продажу, при цьому зазначається
необхідна номенклатура, кількість товару, тип та модель транспортного засобу або оригінальні номери товарів за каталогом.
2.2. На підставі отриманого замовлення Постачальник інформує Покупця про наявну номенклатуру та ціни. Для узгодження ціни, кількості, номенклатури та загальної
вартості товару та здійснення оплати товару Покупцю надається рахунок–фактура.
2.3. Постачальник поставляє Покупцеві товар окремими партіями на підставі замовлень Покупця у строк та на умовах, погоджених сторонами у замовленнях на поставку
товару та/або рахунках на оплату, на умовах EXW за адресою: м.Київ, вул. В.Кільцева, 2 або на умовах FCA (що погоджується додатково).
2.4. Право власності на товар переходить до Покупця з моменту примання-передачі товару.
2.5. У випадку поставки товару на умовах FCA товар переходить у власність Покупця з моменту приймання-передачі товару перевізником. Оплата послуг перевізника
здійснюється за рахунок Покупця. Усі ризики загибелі, втрати, пошкодження або знищення Товару переходять до Покупя з моменту отримання ним Товару від перевізника. Доказом
передачі Постачальником товару перевізнику є товарно-транспортна накладна, квитанція, декларація або інший документ, що засвідчує передачу товару перевізнику.
3.
ЦІНА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
3.1. Загальна ціна Договору визначається як сумарна вартість всіх партій товару, поставлених за цим Договором.
3.2. Ціни на запасні части та матеріали, що поставляються Постачальником є договірними та базуються на діючих на момент продажу тарифах Постачальника.
3.3. Оплата за товар здійснюється Покупцем в безготівковій формі на підставі виставлених рахунків – фактур Продавця на умовах повної передоплати вартості Товару,
якщо інше не погоджено Сторонами, додатково.
3.4. Оплата здійснюється шляхом переказу Покупцем грошових коштів на поточний рахунок Постачальника, що визначений у цьому Договорі.
3.5. Якщо інше не вказано в платіжному дорученні Покупця всі здійснені платежі по цьому Договору зараховуються в рахунок погашення заборгованості в порядку її
хронологічного виникнення.
4.1.
4.2.

4.
ЯКІСТЬ ТА ГАРАНТІЇ
Постачальник гарантує якість та надійність товару, що поставляється, відповідно до гарантійних строків та умов виробника товару.
Товар повинен бути затарений і упакований Постачальником таким чином, щоб виключити псування та (або) знищення його під час транспортування та зберігання.

5.
ПРИЙМАННЯ ТОВАРУ. РЕКЛАМАЦІЇ
5.1. Приймання товару здійснюється Покупцем відповідно до Інструкції П-6, затвердженої Постановою Держарбітражу № П-6 від 15.06.1965р. та Інструкції П-7,
затвердженої Постановою Держарбітражу № П-7 від 25.04.1966р. При виявленні невідповідності продукції по кількості або якості умовам Договору Покупець зобов’язаний призупинити
приймання. Подальше приймання здійснюється з представником Постачальника, якщо Постачальник не дасть письмового дозволу на самостійне продовження приймання Покупцем.
5.2. Рекламаційні претензії про невідповідність товару за кількістю, комплектністю та номенклатурою заявляються Постачальнику в момент приймання-передачі товару,
претензії за якістю – протягом гарантійного строку.
6.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ
6.1. У випадку порушення зобов'язаннь, що виникають за цим Договором, Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством України.
6.2. У випадку прострочення оплати Товару, Покупець за вимогою Постачальника сплачує останньому суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь
період прострочення, а також пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня, від суми боргу, за кожен день прострочення до моменту
повного погашення заборгованості.
6.3. У разі, якщо прострочення платежу триватиме більше одного місяця, Постачальник матиме право, крім стягнення передбачених п. 6.2. суми боргу та пені, додатково
стягнути з Покупця 25 (двадцять п’ять) процентів річних від простроченої суми за весь період прострочення.
6.4. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторін від виконання своїх зобов’язань за цим Договором.
7.
ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
7.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
7.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору
відповідно до чинного в Україні законодавства.
8.
ДІЯ ДОГОВОРУ
8.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання та скріплення печатками Сторін та діє до «__» ___________ 201_ року.
8.2. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.
8.3. У разі, якщо відносини Сторін щодо поставки товарів фактично тривають і жодна із Сторін не повідомила іншу про небажання продовжувати договірні відносини за 1
(один) місяць до закінчення строку дії Договору, вважається, що строк дії Договору продовжений на наступний період, на умовах визначених цим Договором. Повідомлення про
припинення строку дії цього Договору вважається оформленим в належній формі, у разі направлення його Стороною у формі рекомендованого повідомлення на адресу іншої Сторони.
8.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка
оформлюється Додатковою угодою до цього Договору.
8.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної Додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у
самій Додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.
8.6. Покупець підтверджує, що відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надає згоду на обробку своїх персональних даних з первинних джерел
(зокрема, з паспорта та інших документів, виданих на його ім’я, з відомостей, які він надає про себе, з підписаних ним документів) з метою забезпечення реалізації господарських
відносин, розрахунків за товар, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку. Покупець також підтверджує, що він повідомлений Постачальником, що його
персональні дані включено до бази персональних даних «Контрагенти ТОВ «АВАНТІ Груп» з метою забезпечення реалізації господарських відносин, розрахунків за товар, податкових
відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, та про права суб’єкта персональних даних, визначені статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних».
9.
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
9.1. Постачальник підтверджує, що має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних підставах, передбачений чинним законодавством України.
9.2. Сторони домовились вважати належним чином уповноваженими представниками сторін з питань погодження цін, кількості, асортименту (номенклатури) товару, строків
та умов поставки та строків оплати товару уповноважених осіб, що підписують від імені сторін видаткові накладні або інші двосторонні документи, які є невід'ємною частиною цього
Договору.
9.3. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою, у двох ідентичних примірниках, які мають однакову юридичну
силу, по одному примірнику для кожної із Сторін.
ПОСТАЧАЛЬНИК
ТОВ «АВАНТІ ГРУП»
02068, м. Київ. вул. Ревуцького, 16-А
факт.адреса: 03170, м. Київ, В.Кільцева, 2
ідентифікаційний код 30440060
р/р 26006038587101 в АТ «Укрсиббанк»,
у м. Харків, МФО 351005
ІПН № 304400626519
Св-во платника ПДВ 100266804
Т/факс: (044) 585-21-41

10.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН:
ПОКУПЕЦЬ
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Покупець __________________(має, не має) статус платника податку на прибуток на
загальних підставах.

Керівник відділу запасних частин

Посада:______________________________________________________

____________________________ О.М. Пономаренко

____________________________________ /_________________________/
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