
ДОГОВІР  № ____________ 
ПРО ПОСТАВКУ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ 

 
м. Київ «___» ___________ 2019 р. 

 
________________________________ в особі __________________________,    

який діє на підставі Статуту, в подальшому «Покупець», з однієї сторони, та            
______________________________________________________________, що діє на    
підставі ______________________________________________ в подальшому    
«Постачальник» з іншої сторони, надалі разом іменуються "Сторони", а кожна          
окремо іменується "Сторона", уклали цей Договір про наступне: 

1. Предмет договору. 
1.1 Постачальник зобов’язується поставити: Фрукти та овочі в подальшому         

іменований «Товар», а Покупець зобов’язується приймати і оплачувати Поставлений         
Товар на умовах даного Договору. 
Найменування, номенклатура, кількість, ціна, загальна вартість Товару зазначається в         
Специфікації (Додаток №1) до даного Договору, яка є невід’ємною частиною даного           
Договору. 

1.2. Продавець гарантує, що Товар вільний від прав або претензій з боку третіх             
осіб незалежно від того існують такі права чи тільки припускаються. 
Обсяги закупівлі Товару можуть бути зменшені залежно від реального фінансування          
видатків. 

2. Якість товарів, робіт чи послуг 
2.1. Постачальник гарантує якість товару, що постачається. Якість Товару         

повинна відповідати вимогам Покупця. Товар повинен мати необхідні сертифікати,         
реєстраційні посвідчення, супроводжуватися документами щодо кількості, термінів       
придатності, відповідати санітарно-гігієнічним нормам та іншій документації, яка        
встановлює якість товару. 

3. Ціна договору 
3.1. Валюта платежу за даним Договором є національна валюта України –           

гривня.  
3.2. Ціна на Товар, що постачається, за даним Договором, та загальна сума            

Договору визначається за відповідною Специфікацією (Додаток 1) до даного         
Договору. Ціна на кожне найменування Товару (в перерахунку на зазначені одиниці           
виміру) визначена у Специфікації. 

3.3. Ціна Договору становить : _________________________________ з ПДВ. 
4. Порядок здійснення оплати 

4.1. Розрахунки за Товар здійснюються в безготівковій формі шляхом         
перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом        
3 банківських днів з моменту поставки Товару (окремої партії). 
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4.2. Датою оплати Товару вважається дата здійснення оплати Покупцем. 
4.3. Оплата здійснюється на підставі видаткової накладної. 

5. Поставка товарів 
5.1. Строк поставки Товару до __________ 2019 року. Терміни та обсяги           

поставок партій Товару визначаються письмовими заявками Покупця. 
5.2.Товар поставляється на склад Покупця за адресою:       

____________________________, відповідно до письмової заявки Покупця.  
5.3. Письмова заявка за підписом відповідальної особи Покупця направляється         

факсом або електронною поштою Постачальнику (номера телефонів/факсів та адреси         
електронної пошти Покупця та Постачальника, реквізити відповідальних осіб        
Покупця та Постачальника визначаються в цьому Договорі або окремо письмово          
повідомляються Сторонами один одному при підписанні цього Договору). В         
письмовій заявці Покупця зазначається обсяг, кількість та найменування Товару ,          
строк його поставки (дата та час - до якої години необхідно поставити Товар) на              
склад Покупця.  

5.3. Доставка Товару, навантажувально-розвантажувальні роботи здійснюються      
Постачальником самостійно, за свій рахунок. 

5.4. Приймання-передача Товару по кількості проводиться відповідно до        
товаросупровідних документів, по якості – згідно документів, що підтверджують         
відповідність названого Товару вимогам стандартів, санітарно-гігієнічним нормам та        
іншій документації, яка встановлює якість Товару. 

5.5. У разі розходження даних по кількості Товару та невідповідності якості           
Товару, отриманого Покупцем, із даними, що вказані у документації на заявлену           
партію Товару Покупець складає Акт розбіжностей, який підписується        
представниками Сторін : відповідальними особами або іншими належним чином         
уповноваженими особами. У разі відмови представника Постачальника підписати        
Акт розбіжностей при прийманні Товару (партії Товару) Покупець має право          
відмовитись від Товару (партії Товару) з одночасним повідомленням про це          
Постачальника (факсом та електронною поштою) та застосуванням до Постачальника         
штрафних санкцій згідно умов цього Договору. У цьому випадку Акт розбіжностей           
направляється Постачальнику, який протягом 2 (двох) робочих днів повинен його          
підписати та повернути Покупцю. Якщо Покупець не отримав від Постачальника          
підписаного належним чином Акта розбіжностей протягом 5 (п’яти) календарних         
днів з дня отримання Постачальником цього Акта, то Акт розбіжностей вважається           
укладеним та підписаним належним чином. 

5.6. Протягом ___ днів з дня отримання Товару (партії Товару) Покупець має            
право пред’явити Постачальнику претензію щодо якості Товару (партії Товару). В          
разі виявлення невідповідності якості Товару державним стандартам,       
санітарно-гігієнічним нормам та іншій документації, яка встановлює якість Товару,         
Покупець повідомляє про це (факсом та на адресу електронної пошти)          
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Постачальника, складає Акт розбіжностей та направляє його Постачальнику, який         
протягом 2 (двох) робочих днів повинен його підписати та повернути Покупцю.           
Якщо Покупець не отримав від Постачальника підписаного належним чином Акта          
розбіжностей протягом 5 (п’яти) календарних днів з дня отримання Постачальником          
цього Акта, то Акт розбіжностей вважається укладеним та підписаним належним          
чином. 

5.7. Постачальник повинен здійснити додаткову поставку або заміну неякісного         
Товару протягом 2 (двох) робочих днів з дати отримання повідомлення від Покупця            
(факсом або на електронну пошту). Всі витрати, пов’язані із заміною Товару           
неналежної якості, несе Постачальник. 
 

6. Права та обов'язки сторін 
6.1. Покупець зобов'язаний: 
6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлені товари.  
6.1.2. Приймати поставлений Товар згідно з видатковою накладною в         

порядку передбаченому цим Договором. 
6.2. Покупець має право: 
6.2.1. Відмовитися від прийняття Товару (партії Товару) в разі виявлення          

невідповідності якості Товару, отриманого Покупцем, державним стандартам,       
санітарно-гігієнічним нормам та іншій документації, яка встановлює якість Товару         
або у випадку відмови представника Постачальника підписати Акт розбіжностей при          
прийманні Товару. 

6.2.2. Ініціювати  внесення змін  у Договір та його розірвання; 
6.2.3. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання Постачальником         

умов цього Договору, повідомивши про це його у строк – 10 календарних днів.  
6.2.5. Контролювати поставку  товарів   у строки, встановлені цим Договором. 
6.2.6. Повернути видаткову накладну Постачальнику без здійснення оплати в         

разі  неналежного  оформлення документів (відсутність печатки, підписів тощо).  
6.3. Постачальник  зобов'язаний: 
6.3.1. Забезпечити  поставку  Товару  у строки, встановлені цим Договором. 
6.3.2. Забезпечити поставку Товару, якість якого відповідає державним        

стандартам, санітарно-гігієнічним нормам; 
6.3.3. Підписати Акт розбіжностей в разі виявлення недоліків Товару по          

кількості або якості; 
6.3.4. Сплачувати штрафні санкції та відшкодовувати Покупцю збитки,        

спричиненні неналежним виконанням своїх обов’язків за цим Договором  
6.4. Постачальник має право: 
6.4.1. Своєчасно та в  повному  обсязі  отримувати  плату  за поставлені Товари. 
6.4.2. Ініціювати внесення змін у Договір та його розірвання (достроково          

припинення). 

3 

 

Зр
аз
ок



 
7. Відповідальність сторін 

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за          
Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим        
Договором.  

7.2. У випадку не поставки Товару у встановлений письмовою заявкою термін,           
Постачальник сплачує Покупцю штраф у розмірі 50% від вартості Товару (партії           
Товару) та пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України           
від вартості непоставленого Товару за кожен день затримки поставки Товару у           
встановлений письмовою заявкою термін. 

7.3.Сплата штрафних санкцій, штрафу не звільняє Постачальника від обов’язку         
поставити Товар відповідно до умов Договору. 

 
8. Обставини непереборної сили 

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне         
виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної          
сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею            
Сторін  (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).  

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором          
унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 5           
(п’яти) днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у            
письмовій формі. 

8.3. Доказом дії форс-мажорних обставин є документ виданий        
Торгово-промисловою палатою України. 

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується          
більше ніж 30 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей              
Договір. 

 
9. Вирішення спорів,  умови внесення змін до Договору та 

його дострокове розірвання 
9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються         

вирішувати  їх  шляхом  взаємних  переговорів  та консультацій. 
9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у          

судовому порядку.  
9.3. Зміна або розірвання Договору здійснюються згідно положень цього         

Договору та з урахуванням вимог чинного законодавства України. Внесення змін у           
Договір чи його розірвання здійснюється за взаємною згодою Сторін. Сторона          
Договору, яка вважає за необхідне внести зміни у Договір чи розірвати його, повинна             
надіслати відповідну пропозицію другій стороні. Сторона Договору, яка одержала         
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пропозицію про внесення змін у Договір або його розірвання, у 5-денний строк            
повідомляє другу Сторону про своє рішення. 

9.4. У разі коли Сторони не досягли згоди щодо внесення змін у Договір або              
розірвання його чи у разі неодержання відповіді у встановлений строк з урахуванням            
часу поштового обігу, зацікавлена Сторона може звернутися до суду; 

9.5. Покупець має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку і           
Постачальник, підписуючи цей Договір, надає на це свою згоду, при наявності однієї            
із нижчезазначених  підстав  : 

9.5.1. Якщо Постачальник двічі не поставив Товар (партію Товару) на склад           
Покупця  у встановлений письмовою заявкою Покупця термін; 

9.5.2. Якщо Постачальник двічі поставив Товар (партію Товару) неналежної         
якості. 

9.5.3. Якщо Постачальник не здійснив першу поставку Товару (партії товару)          
протягом 10 календарних днів.  

9.6. Покупець направляє листом з повідомленням про вручення через         
відділення УКРПОШТИ Постачальнику письмове повідомлення про дострокове       
розірвання цього Договору на адресу, зазначену у цьому Договорі, за 10 календарних            
днів до дати розірвання. В разі не отримання Постачальником з будь-яких причин            
листа про дострокове розірвання цей Договір вважається розірваним з дати ,           
зазначеної у листі про розірвання.  

9.7. Якщо судовим рішенням у Договір внесено зміни або його розірвано, він            
вважається зміненим або розірваним з дня набрання чинності відповідним рішенням,          
якщо інше не встановлено рішенням суду.  

 
10. Строк дії договору 

10.1. Даний Договір набуває чинності з дня його підписання Сторонами і діє до             
______ ______ 2019 р., але в будь-якому випадку до повного виконання           
Сторонами своїх зобов'язань. 

10.2. Цей Договір укладається і підписується у 2 примірниках, що мають           
однакову юридичну силу. 

 
11. Інші умови 

11.1. Умови цього Договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту           
тендерної пропозиції (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури           
закупівлі. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його           
підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків: 

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу         
видатків замовника; 
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2) зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків у разі коливання               
ціни такого товару на ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення              
суми, визначеної в договорі; 

3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не           
призведе до збільшення суми, визначеної в договорі; 

4) продовження строку дії договору та виконання зобов'язань щодо передання          
товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально         
підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі          
непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника за умови, що такі зміни           
не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі; 

5) узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості             
товарів, робіт і послуг); 

6) зміни ціни у зв'язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін              
таких ставок; 

7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної        
статистики індексу інфляції, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових         
котирувань або показників Platts, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які          
застосовуються в договорі про закупівлю у разі встановлення в договорі про           
закупівлю порядку зміни ціни. 

8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини п’ятої цієї статті. 
11.2 Будь-які зміни та доповнення за Договором є невід'ємною частиною          

Договору та мають юридичну силу лише у випадку їх письмового оформлення та            
скріплення підписами уповноважених представників Сторін і печатками. 

11.3. Постачальник підтверджує, що він має усі необхідні дозволи (ліцензії),          
для   належного  виконання своїх  зобов’язань  за  Договором. 

11.4. Якщо одна із Сторін змінить адресу, банківські реквізити, чи статус           
платника податку, або спосіб оподаткування під час дії Договору, вона зобов’язана           
протягом трьох банківських днів повідомити письмово про такі зміни іншу Сторону. 

11.5. Договір укладено в двох примірниках, по одному примірнику Договору         
отримала кожна Сторона під час його підписання. 

11.6. Жодна із Сторін не має права передавати свої зобов’язання за цим            
Договором іншій особі  без отримання письмової згоди інших Сторін. 

11.7. Відповідальні особи: 
                від Покупця – ______________________________ тел._________ 
                від Продавця  -  ____________________________ тел.__________ 
12. Додатки до договору 
12.1. Найменування Товару, що поставляється, його вартість та загальна сума          
Договору визначається за відповідною специфікацією до даного Договору, що є          
додатком до цього Договору та його неевід'ємною частиною. 
13. Реквізити та підписи Сторін: 
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П О К У П Е Ц Ь  П О С Т А Ч А Л Ь Н И К  
  
Юридична адреса та місцезнаходження :  
тел.. :  
тел./факс ___________ 
електронна пошта  
___________________ 
код  ЄДРПОУ  
р/р  
 
Свідоцтво платника ПДВ  
 
 

Юридична адреса ______________ 
Адреса для листування   
_______________ 
тел.. : _____________  
тел./факс ___________ 
електронна пошта  
___________________ 
код  ЄДРПОУ _______ 
р/р _________ в банку _______ 
Код банку ________, 
Свідоцтво платника ПДВ № _______ 
ІПН _________ 
 
 

__________________   
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                                                                                                                     Додаток № 

___________ 
                                                                                                                     до Договору 

№________ 
                                                                                                                 від 

«_____»________2019р. 
СПЕЦИФІКАЦІЯ 

№ з/п Найменування товару Од.ви
міру К-ть Ціна з  

ПДВ, грн. 
Вартість з 
ПДВ, грн. 

 
1  кг    
 Всього з ПДВ     
  У т.ч. ПДВ     
  
*якщо Учасник звільнений від оподаткування податком на додану вартість, тоді в           
примітках до пропозиції обов’язково вказується відповідна підстава та зазначається         
«без ПДВ».  
П О К У П Е Ц Ь  П О С Т А Ч А Л Ь Н И К  
  
Юридична адреса та місцезнаходження :  
тел.. :  
тел./факс ___________ 
електронна пошта  
___________________ 
код  ЄДРПОУ  
р/р № ____________________________ в 
ІПН  
 
 

Юридична адреса ______________ 
Адреса для листування   
_______________ 
тел.. : _____________  
тел./факс ___________ 
електронна пошта  
___________________ 
код  ЄДРПОУ _______ 
р/р _________ в банку _______ 
Код банку ________, 
Свідоцтво платника ПДВ № _______ 
ІПН _________ 
 
 

__________________   
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