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ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ № ________

м. Київ
                        « ___» ______ 201__ р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «УТТЕКС», іменоване надалі «Продавець», в особі генерального директора _________________________________, що діє на підставі Статуту, з одного боку, 
та
_____________________________________________________, іменована надалі «Покупець», що діє на підставі_______________________________________________________________, з іншого боку, уклали цей Договір про нижченаведене:

1. Предмет договору

1.1.	Продавець зобов'язується передати у власність Товар, а Покупець зобов'язується прийняти Товар і оплатити його в порядку і строки, визначені в Договорі і Замовленні (Додаток №1).
Асортимент, якість, кількість, строки поставки Товару визначені умовами цього Договору і Замовленням.
	Ціна Товару визначена в рахунку-фактурі що є невід'ємною частиною цього Договору. Про зміну цін на товари Продавець зобов'язується повідомляти Покупця в письмовій формі за 60 (Шістдесят) днів до дати передбачуваних змін.
	Продавець зобов'язується поставляти Товар за цінами, зазначеними у Замовленнях, що надійшли до нього до дати зміни цін на Товар.
	Продавець зобов'язується передати Товар у власність Покупця в строк, у погодженій кількості і асортименті, що вказуються в Замовленні, а Покупець зобов'язується прийняти Товари й оплатити їх у порядку і у строки, визначені цим Договором.

Замовлення складаються Покупцем на підставі цього Договору і направляються Продавцю по факсу або по електронній пошті.
	Продавець приймає на себе зобов'язання направити Покупцеві по факсу підписане уповноваженою особою і завірене печаткою зі своєї сторони Замовлення. Оригінал Замовлення в 2 (двох) екземплярах, підписане Продавцем і засвідчене печаткою разом з документами, передбаченими п. 3.1.3 цього Договору, передається Продавцем при прийманні Товару.
Покупець направляє Продавцю рекомендованим листом 1 (один) підписаний зі своєї сторони оригінал Замовлення протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту одержання документів від Продавця.
1.6.	Замовлення є невід'ємною частиною цього Договору після його підписання уповноваженими особами Сторін.

2. Право власності на Товар і перехід ризиків

2.1.	Сторони визначили, що право власності на Товар, що є предметом цього Договору, ризики випадкової загибелі і псування Товару переходять від Продавця до Покупця з моменту проставляння уповноваженим представником Покупця (Вантажоодержувача) відмітки про приймання Товару в товарній накладній на складі Покупця або зазначеної їм особи (Вантажоодержувача). 
2.2.	Товар повинен бути поставлений на склад Вантажоодержувача  у строки, зазначені в Замовленні. 
2.3.	Датою поставки Товару вважається дата проставляння відмітки про прийом Товару уповноваженим представником Покупця (Вантажоодержувача) у товарній накладній, або в разі використання для доставки приватних кур`єрських компаній, відмітка про доставку у кур`єрських накладних.

3. Зобов'язання Сторін
3.1.	Продавець зобов'язується:
3.1.1.	Продавати Товар відповідно до умов підписаних Сторонами Замовлень.
3.1.2.	Одночасно з відвантаженням (або до моменту відвантаження)  Товару Покупцеві направити йому факсом  або електронною поштою комплект товаросупроводжувальних документів з обов'язковою вказівкою наступних даних:
- номер і дата договору;
- номер і дата  Замовлення;
- дата відвантаження;
- найменування Товару;
- обсяг  відвантаженого Товару;
- час і дата  прибуття Товару на склад Покупця.
При необхідності за узгодженням Сторін Продавець указує найменування транспортного засобу.
3.1.3.	Передати Покупцеві в момент приймання Товару комплект товаросупроводжувальних документів: товарну накладну; рахунок-фактуру; а також іншу необхідну товаросупроводжувальну документацію на Товар: засвідчені копії сертифікатів відповідності на Товар, посвідчень якості, сертифікати про походження Товару, санітарно-епідеміологічні висновки про відповідність Товару державним санітарно-епідеміологічним правилам і нормативам, технічну документацію і інші необхідні документи для даного виду Товару.
3.1.3.1.	Товаросупроводжувальні документи, для яких чинним законодавством передбачена відповідність формам первинної облікової документації, повинні бути складені з дотриманням зазначених форм.
3.1.3.2.	 Продавець зобов'язується вказувати в рахунках-фактурах і товарних накладних найменування Продавця, номер замовлення, коди поставлених товарів. Оформлення документів відповідно до вимог цього пункту є істотною умовою Договору.
Кожному замовленню відповідає тільки одна транспортна накладна і рахунок-фактура.
3.1.4.	Продавець зобов'язується поставити і передати в межах цього Договору Товар, ввезений на територію України, з дотриманням всіх вимог чинного законодавства в частині регулювання зовнішньоекономічної діяльності, із вчасно і у повному обсязі сплаченим митом. 
3.1.5. Товар доставляється уповноваженим представником продавця або за допомогою приватних компаній, які мають відповідні дозволи та ліцензії. 
3.1.6.	У випадку, зазначеному в п. 3.2.4 Договору, протягом 10 (Десяти) днів з дати письмового повідомлення Покупцем за свій рахунок вивезти зайво поставлений Товар і відшкодувати витрати, понесені Покупцем у зв'язку із прийняттям на відповідальне зберігання зайво поставленого Товару і поверненням Товару Продавцю.

3.2. Покупець зобов'язується:
3.2.1. Оплачувати і приймати Товар згідно з підписаним Сторонами Замовленням і умовами цього Договору. 
3.2.2. Забезпечити розвантаження і приймання поставленого Товару.
3.2.3.	Повідомити Продавця про прийняття на відповідальне зберігання зайво поставленого Товару.
3.2.4.	Повідомити Продавця про поставку Товару неналежної якості і недоукомплектованого Товару в ис  строки, зазначені в п. 4.9 цього Договору. 
3.2.5. Направити продавцю рекомендованим листом з описом вкладення підписаний зі свого боку примірник товарної накладної оригінал замовлення з власним підписом, довіреність на отримання товару на особу що його отримала. 
3.3.	Покупець має право:
3.3.1.	Не приймати зайво поставлений Товар, якщо його кількість перевищує кількість Товару, зазначену в Замовленні.
3.3.2.	Не приймати Товар без комплекту товаросупроводжувальних документів, зазначених у п.3.1.3. цього Договору або оформлених без дотримання вимог цього Договору, а також Товар, поставлений у порушення умов п. 4.6. цього Договору.
3.3.3.	Не приймати Товар в іншому від погодженого в Замовленні асортименті.
3.3.4.	Не приймати Товар, поставка якого прострочена.
3.3.5.	Не приймати недоукомплектований Товар.
3.4.	Продавець має право:
3.4.1.	Одержати оплату за цим Договором за поставлений Товар у відповідності до умовам цього Договору.
3.4.2.	Зажадати в Покупця на підтвердження оплати Товару копію платіжного доручення з відміткою банку про виконання.

4. Умови передачі Товару Покупцеві

4.1. Продавець здійснює поставку Товару тільки після одержання від Покупця Замовлення, направленого факсом або електронною поштою.
4.2. Товар передається Продавцем Покупцеві (Вантажоодержувачеві) відповідно до підписаних Замовлень вільним від будь-яких майнових і немайнових прав і претензій третіх осіб, тобто Товар належить Продавцю на праві власності, не закладений, не арештований, не є предметом позову третіх осіб.
4.3. Товар передається в тарі і упакуванні, що відповідає характеру та типу переданого Товару, щоб виключити його псування на період з доставки до приймання Товару Покупцем і наступної його реалізації. 
Упакування Товару повинне забезпечувати його збереження при звичайних способах зберігання і транспортування.
4.4. Залишковий термін придатності Товару на момент передачі Покупцеві не повинен бути менше 80 % (вісімдесятьох відсотків) від основного терміну придатності Товару.
4.5. Доставка Товару здійснюється силами Продавця і за його рахунок.
4.6. Продавець зобов'язується одночасно з передачею Товару передати Покупцеві приналежності цього Товару, а також належні до нього документи (сертифікати, інструкцію для експлуатації та ін.), необхідні при використанні Товару за його призначенням. У випадку поставки імпортних товарів маркування індивідуального упакування і інструкція повинні бути українською мовою.
4.7. Якість Товару, що поставляється, повинна відповідати ДЕРЖСТАНДАРТУ, ТУ, прийнятим для даного виду Товарів правилам, нормам і стандартам, що діють на території України, а зовнішній вигляд і комплектність - наданим зразкам Товару. 
4.8. У випадках виявлення недостачі Товару ціна партії Товару відповідно зменшується на ціну кількості недопоставленого або бракованого Товару.

5. Ціна й порядок розрахунків

5.1. Ціна за одиницю Товару, включає в себе ПДВ, всі необхідні податки й збори, транспортні витрати по доставці товару на склад Вантажоодержувача, витрати на тару і упакування Товару, а також інші витрати Продавця, пов'язані з виконанням умов цього Договору.
Ціна на Товар узгоджується Сторонами і вказується в рахунку-фактурі. Ціна Товару визначається в гривнях .
5.2. Оплата поставлених Товарів здійснюється Покупцем в гривнях на підставі рахунку Продавця 100% попередньою оплатою. 
5.3. Моментом виконання грошового зобов'язання є дата списання коштів з розрахункового рахунку Покупця.
5.4.	Сторонами можуть бути досягнуті домовленості про надання додаткових знижок на Товар: знижка на кількість, знижка постійному Покупцеві, знижка на строки оплати, знижка на умови доставки, асортиментні знижки, регіональні знижки, святкові знижки, знижка при проведенні торговельних акцій і т.п. Знижки враховуються в ціні Товару при оформленні Замовлення на Закупівлю.

6. Відповідальність Сторін

6.1.	За невиконання або неналежне виконання сторонами своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до діючого законодавства України і цим Договором.
6.2.	За порушення строків поставки Товару Покупець вправі стягнути з Продавця сплати пені в розмірі 0,1% (Нуля цілих одного десятої відсотка) ціни невідвантаженого в строк Товару за кожний день прострочення, але не більше 10% (Десяти відсотків) від ціни невідвантаженого Товару, зазначеного в Замовленні, а також відшкодування заподіяних збитків. 
6.3.	За недопоставку Товару Покупець вправі стягнути з Продавця сплати штрафу в розмірі 10 % (Десяти відсотків) від ціни недопоставленого Товару.
6.4.	Покупець вправі відмовитися від оплати некомплектного Товару й Товару неналежної якості, а якщо такий Товар оплачений – зажадати повернення сплачених сум протягом 7 (Семи) календарних днів з моменту повідомлення Продавця про наявність неякісного і некомплектного Товару.
6.5.	У випадку пред'явлення претензій з боку митних органів до Покупця по факту придбання, використання, зберігання або транспортування Товару, незаконно переміщеного через митний кордон України, або у зв'язку з несплатою мита, Продавець зобов'язується компенсувати всі витрати Покупця по оплаті штрафів, а також відшкодувати збитки, заподіяні Покупцеві у зв'язку з недотриманням вищевказаних гарантійних зобов'язань.
6.6.	За порушення умов п.3.1.3. цього Договору Продавець сплачує Покупцеві штраф у розмірі 10 % (Десяти відсотків) від ціни поставленого Товару за кожний випадок порушення, а також відшкодовує заподіяні збитки.
6.7.	При необґрунтованій відмові від приймання Товару Покупець відшкодовує Продавцю фактично понесені і документально підтверджені видатки. 
6.8.	За прострочення оплати товару Покупець сплачує Продавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на дату порушення зобов’язання, за кожний день прострочення до фактичного виконання зобов'язань, але не більше 10% (Десяти) відсотків від ціни поставленого Товару.
6.9.	Штрафні санкції нараховують тільки після письмового заявлення претензії Стороною, чиї права порушені. Сплата штрафу, пені та неустойки не звільняє жодну із сторін цього Договору від належного виконання своїх зобов'язань за договором.
6.10.	За надання неповного або неправильно оформленого комплекту документів на Товар, зазначених у п. 3.1.3., Покупець вправі не здійснювати оплату Товару до усунення всіх недоліків у документах без нарахування штрафних санкцій з боку Продавця.

7. Форс-мажор

7.1.	Кожна зі сторін звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо доведе, що воно стало наслідком обставин непереборної чинності (форс-мажор), що виникли після укладання Договору, таких як: пожежа, повінь, землетрус, воєнні дії, страйк, акти державних органів і т.д.
7.2.	Сторона, для якої виникла неможливість виконання своїх зобов'язань за цим Договором, повинна в п'ятиденний строк з моменту настання форс-мажорних обставин письмово сповістити іншу Сторону про настання і припинення форс-мажорних обставин і вживати всіх можливих заходів з метою максимально обмежити негативні наслідки, викликані зазначеними форс-мажорними обставинами. Підтвердженням настання форс-мажору буде довідка, видана компетентними органами.
7.3.	У випадку виникнення обставин непереборної чинності строк виконання сторонами зобов'язань переноситься відповідно до часу, протягом якого діють такі обставини і їх наслідки. Якщо обставини непереборної чинності діють більше 3 (Трьох) місяців підряд, кожна зі сторін має право відмовитися від цього Договору.

8. Конфіденційність

8.1.	Будь-яка інформація, дані або відомості, отримані однією Стороною від іншої з метою виконання цього Договору, розглядаються, як конфіденційні і не можуть бути розкриті третім особам інакше, як з метою виконання зобов'язань за цим Договором, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України
8.2.	Конфіденційна інформація не може бути розкрита третім особам, опублікована або іншим образом розголошена Сторонами протягом усього терміну дії цього Договору, а також після припинення його дії, у випадку відсутності письмового дозволу на розголошення іншої Сторони незалежно від причин припинення Договору.

9. Термін дії договору й порядок його пролонгації

9.1.	Цей Договір набуває чинності від дня його підписання Сторонами і діє до 31 грудня 2009 року.
9.2.	Термін дії цього Договору продовжується на тих же умовах на черговий період, на термін один рік, у випадку, якщо не пізніше, ніж за один місяць до закінчення терміну дії цього Договору, від Сторін не надійде письмової відмови від продовження. 
9.3.	Оформлення і узгодження чергового Замовлення продовжує строк цього Договору до дати виконання Замовлення.

10. Порядок зміни й доповнення договору, інші умови

10.1.	Будь-які зміни і доповнення до цього Договору мають чинність у тому випадку, якщо вони оформлені в письмовому виді і підписані уповноваженими представниками Сторін.
10.2.	Суперечки і розбіжності, які можуть виникнути між сторонами, вирішуються шляхом переговорів, а при не досягненні згоди – господарським судом за місцезнаходженням відповідача.
10.3.	Покупець має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку за умови попереднього повідомлення Продавця не менш чим за 5 (П'ять) календарних днів до передбачуваної дати розірвання.
10.4.	Всі додатки і доповнення до цього Договору є його невід'ємною частиною.
10.5.	Всі повідомлення і документи, необхідні для виконання цього Договору, Сторони зобов'язуються направляти по телефонним номерам, номерам факсів, адресам електронної пошти або поштовим адресам, зазначеним у розділі 11 цього Договору «Юридичні адреси, банківські реквізити й підписи Сторін».
10.6.	Цей Договір складений у двох екземплярах українською мовою, що мають однакову юридичну чинність, по одному екземплярі для кожної із Сторін.

11. Місцезнаходження, банківські реквізити й підписи Сторін

Продавець
Покупець
ТОВ «УТТЕКС»

Юридична адреса: 03049, м.Київ, вул.Шовкуненка, буд.8/20, кв.92

Банківські реквізити:
р/р 26009210092636
ЗАТ «ПроКредит Банк»
МФО 320984
Код ЄДПРОУ: 36581408
ІПН:365814026581

Св-во платника ПДВ№ 100235658






Генеральний директор

__________________________/_____________/


Директор

________________________






