
Договір постачання № __________ 
  

м. Київ                                                                          «___»     202_ року 

(НАЗВА ЗАМОВНИКА), далі – Покупець, в особі  

______________________________________________________________,  

що діє на підставі____________________________________________, з однієї 

сторони, 

та (НАЗВА ПОСТАЧАЛЬНИКА), далі – Постачальник, в 

особі______________________________________________________________, який (яка) 

діє на підставі ___________________________________________________, 

 з іншої сторони, разом - Сторони, а кожен окремо – Сторона,  уклали цей Договір 

поставки (далі - Договір), про таке: 

1. Предмет Договору 

1.  Постачальник зобов’язується поставити Покупцю у власність (КОД ДК 021:2015 

та КОНКРЕТНА НАЗВА ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ ЗГІДНО РІЧНОГО 

ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ), асортимент, найменування, технічні характеристики, 

кількість та ціна якої визначається згідно Технічної специфікації, яка є Додатком 

№ 1 до цього Договору, далі Продукція, а Покупець зобов’язується прийняти 

Продукцію і оплатити її в порядку та на умовах цього Договору. 

1. Постачальник гарантує, що Продукція нова, належить йому на праві власності та 

не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та 

іншим засобом забезпечення виконання зобов’язань перед будь-якими фізичними 

та/або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є 

предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним 

законодавством України. 

1. Постачальник зобов’язується поставити Продукцію, гарантійний строк/термін 

придатності якої, становить не менше 70% строку, встановленого виробником у 

відповідності до ГОСТ, ДСТУ, ТУ тощо. Інші гарантійні умови на Продукцію 

визначаються у нормативно-технічних документах згідно яких виготовлено 

Продукцію (ГОСТ, ДСТУ, ТУ тощо) та які зазначені у Технічній специфікації, яка 

є Додатком № 1 до цього Договору. 

  

 2. Якість Продукції 

2. Постачальник повинен поставити Продукцію Покупцю, якість якої та якість 

матеріалів та сировини виготовлення цієї Продукції повинна відповідати діючим в Україні 

державним стандартам або затвердженим в установленому порядку технічним умовам і 

підтверджуватись документами, що передбачені діючим законодавством України. 

Документи, що підтверджують якість Продукції передаються покупцю разом з передачею 

Продукції (паспорт та/або сертифікат якості на Продукцію, інші документи які є 

обов’язковими на Продукцію тощо). 

2. Постачальник гарантує, що Продукція відповідає вимогам охорони праці, екології та 

пожежної безпеки, а також вимогам ГОСТ, ДСТУ, ТУ тощо які зазначається у цьому 

Договорі. 

2. Продукція повинна бути упакована належним чином згідно вимог нормативно – 

технічної (експлуатаційної) документації виробника або технічним умовам, прийнятим для 

упаковки Продукції такого типу, забезпечувати схоронність та цілісність Продукції при 

транспортуванні та зберіганні. 

2. Покупець має право прийняти Продукцію, за умови, що вона належним чином 

упакована і не має видимих пошкоджень упаковки. 



2. Продукція повинна бути новою, повністю придатною до використання та такою, що 

не перебувала в експлуатації, умови її зберігання та транспортування були не порушені, не 

мати дефектів, пов’язаних з розробкою, матеріалами, якістю виготовлення. 

2. В разі виявлення дефектів (недоліків) Продукції, складається акт Постачальник 

зобов’язаний здійснити заміну бракованої Продукції протягом 7 робочих днів з дня 

поставки Продукції. 

  

3. Ціна Договору 
3. Ціна цього Договору становить _________ грн. (____________ гривень ___ копійок) 

з урахуванням ПДВ (або без урахування ПДВ). 

3. Ціна Продукції згідно Договору включає в себе вартість тари та упаковки Продукції, 

всі обов’язкові платежі, що сплачуються Постачальником, вартість доставки Продукції до 

місця поставки, вартість  страхування, навантаження, розвантаження та всі інші витрати 

Постачальника пов’язані з виконанням цього Договору. 

  

4. Порядок здійснення оплати 
4. Оплата за поставлену Продукцію здійснюється Покупцем впродовж 15 

(п’ятнадцяти) робочих днів з моменту отримання кожної окремої партії Продукції, на 

підставі належно оформлених первинних документів (товарно-транспортної накладної, 

видаткової накладної), наданих Покупцем при оформленні поставки. 

4. Форма розрахунків: безготівкова. 

4. Вид безготівкового розрахунку: платіжне доручення. 

4. Усі розрахунки між Сторонами здійснюються в національній валюті України. 

4. Моментом здійснення оплати за кожну окрему партію Продукції вважається дата 

перерахування Покупцем грошових коштів на банківський рахунок Постачальника. 

  

5. Поставка Продукції 
 


