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ДОГОВІР № 275 
поставки

м. Львів «01» листопада 2017 р.

Приватне підприємство «САНГВІС» в особі директора Кордупель Тараса Івановича що діє на підставі 
Статуту надалі «Продавець» з однієї сторони, та В ідд іл  осв іти  Ш евчен к івсько го  та  Залізн и чн ого
р ай он ів  У  О Д Г П  Л М Р  в особі зс ^ ______ ,
в подальшому «Покупець», що діє на підставі ^ а є ^ з другої сторони, уклали цей
договір про наступне:

1. ПРЕДМ ЕТ ДОГОВОРУ
1.1. «Продавець» зобов’язується продати, а «Покупець» зобов’язується прийняти та сплатити 
«Продавцю» за  ,

далі «товар», на умовах викладених в даному Договорі, в кількостях та за цінами зазначеними в 
накладних, які є невід’ємною частиною Договору.
1.2. «Продавець» має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних підставах.
1.3. «Покупець» має статус не прибуткової організації.

2. ЦІНА І ЗАГАЛЬНА СУМ А ДОГОВОРУ.
2.1.Ціни на товар, який продається по даному Договору, погоджені сторонами та вказуються у накладних і 
включають: вартість тари, упаковки, маркування, транспортування, податки і збори та інших витрат.
2.2 Зміни ціни за одиницю товару можливе у разі коливання ціни такого товару на ринку.
2.3. Загальна сума Договору складає загальну вартість товару, поставленого відповідно до умов даного 
Договору, і визначається шляхом складання сум товарних партій зазначених у видаткових накладних і 
становить: О ау а

3. ЯКІСТЬ ТОВАРУ.
3.1.Якість товару повинна відповідати вимогам нормативно-технічної документації та підтверджуватися 
сертифікатами якості заводу-виготовлювача.
3.2.Якщо поставлений «Покупцю» товар, або його частина, виявиться невідповідної якості, він підлягає 
заміні у «Продавця», або поверненню «Продавцю».
3.3.При виявленні бракованого товару «Покупець» зобов’язується повідомити про це «Продавцю» з 
розшифровкою браку по номенклатурі та якості. Бракований товар повертається «Продавцю» при 
одержанні наступної партії товару. Кошти за бракований товар повертаються після його одержання.
3.4.В інших випадках вирішення даного питання проводиться спільно Сторонами шляхом переговорів.

4. КІЛЬКІСТЬ, ТЕРМІНИ І ПОРЯДОК ПОСТАВКИ.
4.1.Кількість товару, який поставляється, визначається по кожному найменуванню в одиницях виміру, 
вказаних у накладних «Продавця». В тих самих одиницях виміру повинна визначатись кількість 
продукції, отриманої «Покупцем».
4.2. «Продавець» поставляє товари партіями на підставі замовлень (письмових,телефонних ) «Покупця».
4.3.Термін відвантаження товару не може бути більше 3 календарних днів з моменту отримання 
«Продавцем» замовлення «Покупця».
4.4.Доставка товару здійснюється «Продавцем» автотранспортом, багажем, поштовими посилками, само 
вивозом, по узгоджені з «Покупцем».

5. УПАКОВКА ТА М АРКУВАННЯ ТОВАРУ.
5.1.Упаковка та маркування товару повинні відповідати вимогам НДТ і забезпечувати цілісність товару 
при перевезенні та зберіганні.

6. УМ ОВИ РОЗРАХУНКІВ.
6.1. Оплату за товар «Покупець» проводить на поточний рахунок Продавця по факту поставки товару, 
відстрочки платежу до 10 календарних днів або терміну вказаного в накладних, рахунках.
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6.2. У випадку порушення термінів оплати «Покупець» сплачує «Продавцю» пеню у розмірі подвій 
облікової ставки НБУ, встановлений на цей період за який сплачується пеня, від вартості неоплачено 
товару за кожен день не оплати платежу.

6.3. У випадку несвоєчасної оплати «Поставщик» залишає за собою право вимагати повернення 
відпущеного товару.
6.4. У випадку порушення термінів поставки «Продавець» сплачує «Покупцю» пеню у розмірі подвійної 
облікової ставки НБУ, за кожен день не до поставки товару.

7. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ТА ПРИЙОМ У ТОВАРУ.
7.1. Прийом товару по кількості і якості здійснюється під час його передачі відповідно до вимог чинного 
законодавства України. Претензії «Покупця» щодо бою або нестачі товару після його приймання 
«Продавцем» не приймаються.

8. ПОРЯДОК ВИРІШ ЕННЯ СУПЕРЕЧОК.
8.1. Сторони вирішують всі спірні питання, що виникають в ході виконання Договору шляхом проведення 
переговорів, в разі недосягнення згоди -  в судовому порядку. Досудове узгодження сторонами спірних 
питань є обов’язковим.

9. ФОРС -  М АЖОРНІ ОБСТАВИНИ.
9.1. У випадку виникнення форс-мажорних обставин, які перешкоджають виконанню Сторонами своїх 
обов’язків Сторони звільняються від виконання своїх обов’язків на час дії вказаних обставин.

10. ІНШ І УМ ОВИ ДОГОВОРУ.
10.1.Зміни до даного Договору є дійсним при складанні їх в письмовому вигляді і при підписанні цього 
документу обома Сторонами.
10.2. Про всі зміни, що мають суттєве значення для Сторін (адреса, банківські реквізити, телефон і т.д.) 
Сторони зобов’язанні повідомити один одного протягом десяти днів в письмовій формі.
10.3. У випадку реорганізації однієї з сторін всі зобов’язання по даному Договору переходять до його 
правонаступників.
10.4. З метою виконання умов Закону України «Про захист персональних Даних» № 2297-VI від 
01.06.2010 року, сторони дійшли згоди, що персональні дані сторін можуть бути включені до баз 
персональних даних Сторін «Контрагенти», та використовуватися виключно для здійснення правових 
відносин, що пов’язані з виконанням договору між Сторонами.
10.5. Всяка інформація по даному договору являється конфіденційною.

11. ТЕРМ ІН ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ДОДАТКОВІ УМОВИ.
11.1. Договір вступає в силу з моменту його підписання і діє до 31 грудня 2017 р.
11.2. Даний Договір складений в двох екземплярах, які мають однакову юридичну силу.

12. Ю РИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН.

ПРОДАВЕЦЬ:

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМ СТВО «САНГВІС»

79041 м. Львів, вул.У.Кравченко 10

п/р 2600201600672 в ПАТ «КРЕДОБАНК » 
МФО 325365
Ідентифікаційний код 39652998
Запис в ЄДРЮ ОФОП 1 415 102 0000 036144
ІПН 396529913058
т.238-42-21

Директо Кордупель Т.І.

ПОКУПЕЦЬ:

Відділ освіти Ш евченківського та Залізничного 
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