
ДОГОВІР ПОСТАВКИ ПРОДУКЦІЇ № - _ 

 

м. Київ                                            ____ ____________  202_р. 

Публічне акціонерне товариство «______________», що діє від імені та в інтересах 

Публічного акціонерного товариства «_____________», іменоване надалі «ЗАМОВНИК», в 

особі Голови правління __________________, який діє на підставі Статуту, з однієї 

сторони, та Приватне Акціонерне Товариство «__________», іменоване надалі 

"ПОСТАЧАЛЬНИК", в особі Голови правління ______________, який діє на підставі 

Статуту, з іншої сторони, разом Сторони уклали даний Договір про наступне: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ. 

1.1. "ПОСТАЧАЛЬНИК"   зобов'язується   поставити   та   передати у власність,   а 

"ЗАМОВНИК"  прийняти  та  оплатити   Продукцію,   найменування,  марка  й  кількість якої 

вказується в специфікації, яка є невід'ємною частиною Договору, на умовах, що викладені у 

цьому Договорі. 

1.3.Виробники продукції: _____________________________. 

2. ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ та ГАРАНТІЙНІ ТЕРМІНИ. 

2.1. Якість Продукції, яка поставляється ПОСТАЧАЛЬНИКОМ, повинна відповідати 

вимогам державних стандартів, шо діють в Україні та нормативно-технічній документації, 

зазначеній в Специфікації №1 до даного Договору. 

2.2. Підтвердженням якості Продукції з боку ПОСТАЧАЛЬНИКА є наступні документи: 

- копія   сертифікату   відповідності   по   системі   сертифікації  УкрСЕПРО   на  бланку 

Держспоживстандарт №UА1.___________ ( на поз. ________0 специфікації №1); 

- копія   сертифікату   відповідності   по   системі   сертифікації  УкрСЕПРО   на  бланку 

Держспоживстандарт №UА1.___________ ( на поз. ________0 специфікації №1); 

-11-12специфікацІЇ.№І); 

-паспорт; 

-керівництво з експлуатації. 

2.3. Гарантійний термін експлуатації складає: (на поз.______ специфікації №1) – 30 

місяців від дати введення в експлуатацію, але не більше 39 місяців від дня виготовлення; (на 

поз.______ специфікації №1) - 12 місяців від дня введення в експлуатацію, але не більше 24 

місяців від дня відвантаження споживачу. 

2.4.Дата виготовлення Продукції: не раніше __________. 

У випадку порушення цієї умови, ЗАМОВНИК має право не приймати продукцію від 

ПОСТАЧАЛЬНИКА. 

2.5. Продукція, що постачається, не перебувала в експлуатації і не порушені терміни та умови 

зберігання. 

2.6. Вхідний  контроль,  приймання  по якості,  комплектності,  кількості,  асортименту 

Продукції проводиться кінцевим одержувачем, згідно із вимогами  ГОСТ 24297-87. 

ЗАМОВНИК має право проводити перевірку технології виробництва Продукції та приймання 

її по якості у виробника з використанням виробничого обладнання. 

2.7. При виявленні невідповідності якості та/або кількості, та/або комплектності, та/або 

асортименту Продукції, ЗАМОВНИК може викликати представника ПОСТАЧАЛЬНИКА для 

участі в прийманні по кількості, якості, асортименту. 

2.8. Якщо протягом гарантійного терміну будуть виявлені дефекти та/або неякісність  



Продукції, ПОСТАЧАЛЬНИК за свій рахунок зобов'язується усунути недоліки або замінити 

невідповідну продукцію на якісну в 20-ти денний термін з дати отримання 

ПОСТАЧАЛЬНИКОМ відповідної письмової вимоги ЗАМОВНИКА, яка була надіслана на 

адресу ПОСТАЧАЛЬНИКА. 

 

3. ТАРА й УПАКОВКА. 

 


