Договір поставки № ________
м.Львів

«__» ____________ 2016 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю “Українські джерела” в особі директора Мигаля М.М.,
що діє на підставі статуту (надалі “Постачальник”), з однієї сторони __________________________________
____________________________________________ в особі __________________________________________,
що діє на підставі _________________________________ (надалі “Покупець”), з іншої сторони, уклали цей
Договір про наступне:
1. Предмет договору
1.1. За цим Договором Постачальник приймає на себе зобов'язання систематично постачати Покупцеві питну
воду (далі - Товар) у бутлях ємкістю 18,9 л (далі - Бутиль) та супутні товари за цінами та асортиментом згідно
накладних та Прайс-листів, а Покупець зобов'язується прийняти та оплатити Товар в порядку та на умовах,
передбачених цим Договором.
1.2. Кількість, строки поставки, асортимент та ціни на Товар зазначаються у накладних.
2. Якість товару
2.1. Якість товару, що постачається, відповідає ТУ У 61.974-98.
2.2. Якісний Товар поверненню Постачальникові не підлягає.
3. Тара та упаковка
3.1. При першому замовленні покупець сплачує вартість бутлів.
3.2. Бутлі є зворотною тарою.
3.3. Бутилі підлягають поверненню пропорційно кількості бутлів, доставлених Постачальником Покупцю.
4. Ціна, порядок і умови оплати.
4.1. Сума Договору складає суму Товару поставленого Покупцеві згідно всіх видаткових накладних, які є
невід’ємними частинами договору.
4.2. Оплата за Товар, супутні товари проводиться згідно рахунка-фактури на протязі (___15-ти___)
банківських днів з моменту отримання Покупцем Товару та рахунка-фактури. При першому замовленні
Продавець постачає Товар Покупцеві на умовах передоплати.
4.3.Моментом оплати вважається момент списання коштів з банківського рахунку Покупця на банківський
рахунок Постачальника.

4.4. Вартість товару вказуються у накладних на товар, які є невід'ємною частиною цього Договору.
Ціна на бутильовану воду « Кришталь » (Товар) та супутні товари може змінюватись в залежності від
інфляції. У разі зміни ціни на товар Постачальник повинен повідомити про це Покупця у

письмовій формі не менш як за 7 (сім) календарних днів до введення у дію нових цін.
5. Умови, терміни і порядок поставки Товару
5.1. Поставка Товару здійснюється відповідно до Замовлення Покупця, в якому встановлюються
найменування, кількість (не менше 2-х бутилів), адреса та строки поставки. Замовлення може містити і
інші положення, які оформлюються за взаємною згодою сторін.
5.2. Замовлення приймається за допомогою факсимільного зв’язку за номерами телефону (261-35-10;
243-47-47, 067-673-15-75), на сайті www.djerela.lviv.ua , або через представника Постачальника але не
пізніше 18:00 години дня, що передує доставці.
5.3. Ризик випадкової втрати Товару переходить до Покупця з моменту його передачі Постачальником.
5.4. Здача-приймання Товару за кількістю та якістю здійснюється Покупцем в момент отримання Товару від
Постачальника, шляхом підписання представниками сторін накладних. У разі виявлення невідповідності
кількості Товару складається відповідний акт. У випадку, коли такий акт за участю представника
Постачальника не складено, претензії по кількості Товару Постачальником не приймаються.
Постачальник несе відповідальність за якість поставленого товару в період всього терміну його
придатності. В разі виявлення заводських дефектів щодо якості Товару, такий Товар підлягає поверненню
або заміні його на якісний.
5.5. Поставка Товару здійснюється за рахунок Постачальника до місця, визначеного Покупцем в Замовленні.
6. Відповідальність сторін
6.1. У випадку несвоєчасної оплати Покупець сплачує Постачальнику пеню у розмірі подвійної облікової
ставки НБУ від вартості неоплаченої партії Товару за кожен день прострочення платежу.
6.2. Сплата неустойки не звільняє Покупця від виконання взятих на себе відповідно до даного Договору
зобов’язань.
6.3. Збитки, завдані порушенням умов даного Договору, винна сторона відшкодовує в повному обсязі
незалежно від сплати неустойки.
6.4. При відмові від повного чи часткового прийняття передбачених замовленням обсягів якісного Товару
Покупець відшкодовує Постачальнику збитки, які виникли в зв’язку з таким неприйняттям.

7. Строк дії договору
7.1. Цей договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє протягом одного року.
7.2. Якщо за 30 календарних днів до закінчення дії Договору жодна з Сторін не відмовиться від цього
Договору, дія Договору вважається продовженою на наступний рік з аналогічною пролонгацією на
невизначений термін на тих самих умовах.
7.3. Договір не може бути розірвано в односторонньому порядку.
7.4. Дія цього Договору може бути завершена за взаємною згодою Сторін при відсутності невиконаних
Замовлень Покупця та заборгованостей (включаючи документальні) щодо цього Договору протягом 30
календарних днів з моменту подання заяви однієї зі сторін про таке припинення.
7.5. Закінчення строку дії або розірвання даного Договору не звільняють Сторони від виконання невиконаних
на дату розірвання зобов’язань, взятих на себе за цим Договором.
8. Розв’язання спорів
8.1. У випадку, не передбаченому цим Договором, сторони керуються чинним законодавством України.
8.2. Спори та непорозуміння, що можуть виникнути з цього Договору, і щодо яких не буде досягнуто згоди
будуть розв’язуватись шляхом розгляду в судовому порядку.
9. Зміни та доповнення до даного Договору
9.1. Жодна із сторін не має права передавати свої права і обов’язки за даним Договором третій стороні без
письмової згоди іншої Сторони.
9.2. Зміни та доповнення до Договору, що підписані Сторонами і оформлені печатками є невід’ємною
частиною Договору.
9.3. Даний Договір складено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін. Кожен
примірник має однакову юридичну силу.
9.4. При зміні банківських реквізитів, адреси, найменування і організаційно-правової форми, Сторона
зобов’язана не пізніше 3 робочих днів повідомити про таку зміну другу Сторону.
10.
Додаткові умови
10.1. Назва окремого розділу даного Договору не обмежує змісту пунктів цього Договору і не може
використовуватись для трактування їх змісту.
10.2. Постачальник працює на загальній системі оподаткування.
10.3. Покупець є платником податку на прибуток:
“податку на прибуток за ставкою 18% ___” ; “єдиного податку ____”; інше _________________________.
Юридичні адреси та банківські реквізити Сторін:

Постачальник:

ПОКУПЕЦЬ

Податковий інд.№ 252301613044
Свідоцтво Платника ПДВ № 17823194
Тел.(032)243-47-47; 261-35-10

Найменування:_____________________________
__________________________________________
Юридична адреса: _________________________
__________________________________________
Банківські реквізити: _______________________
__________________________________________
__________________________________________
Податковий інд. №__________________________
Свід. Плат. ПДВ № _________________________
Адреса доставки: ___________________________
__________________________________________
тел. ______________________________________

Директор

Директор _____________ /____________/

Товариство з обмеженою відповідальністю
“Українські джерела”
79008,м.Львів, вул.Братів Рогатинців 26/8

п/р 260012165 в ПАТ АКБ «Львів»
МФО 325268 ЄДРПОУ 25230161

Мигаль М.М.

