м. Львів

ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ
НЕОБРОБЛЕНОЇ ДЕРЕВИНИ №_____/2018
_________року.

ПРОДАВЕЦЬ: Повна назва продавця, , в особі директора П.І.Б. директора, що діє на підставі Статуту, з одного боку та
ПОКУПЕЦЬ: Повна назва покупця, в особі П.І.Б. директора, що діє на підставі підстава, з другого боку іменовані разом в подальшому „Сторони”, а
кожен окремо – „Сторона”, уклали даний договір про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.
1.1. За результатами проведення аукціону із продажу ресурсів необробленої деревини заготівлі ______ кварталу 2018 року, який відбувся ______2018р.,
Продавець передає у власність на умовах франко (верхній/проміжний/нижній) склад Продавця необроблену деревину (надалі - товар) за номерами лотів відповідно
до п.3.1. цього Договору, а Покупець зобов’язується прийняти товар і сплатити за нього ціну відповідно до умов, що визначені в цьому Договорі.
1.2. На підставі пункту 1.3. Положення про організацію та проведення аукціонів з продажу необробленої деревини, затвердженого наказом Державного комітету
лісового господарства України від 19.02.2007р. №42 (зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.02.2007р. за №164/13431) та Регламенту про організацію та
проведення аукціонних торгів з продажу необробленої деревини, що діє на ТБ «ТСБ «Галконтракт», Продавець продає, а Покупець купує товар ( необроблену
деревину) для власної переробки.
1.3. Право власності на товар переходить до Покупця з моменту повної оплати Продавцю вартості купленого на аукціоні товару та підписання товарнотранспортної (залізничної) накладної.
2. ЯКІСТЬ ТА ОБМІР ТОВАРУ
2.1. По якості необроблена деревина відповідає вимогам чинних стандартів, а саме: ГОСТ 9463-88 "Лісоматеріали круглі хвойних порід", ГОСТ 9462-88
"Лісоматеріали круглі листяних порід" та ТУУ 56.196-95 "Деревина дров’яна для технологічних потреб , ГОСТ 3243-88 «Дрова. Технічні умови» ,а також іншим діючим
державним стандартам та вимогам, що ставляться до необробленої деревини.
2.2. Об'єм товару визначається згідно ДСТУ 4020-2-2001 «Методи обмірювання та визначення об'ємів». Обмір по верхньому діаметру, та шляхом обміру
штабеля.

№
лота

№ пп в лоті

3. ЦІНА ТА ЗАГАЛЬНА СУМА ДОГОВОРУ
3.1. Ціна на товар встановлена в гривнях за 1 куб. м на умовах франко-склад Продавця згідно Аукціонного свідоцтва про результати проведення аукціону від
_______.2018р. та становить:
Назва
асортименту

Державний
стандарт відповідності

Характеристика лота
Порода

Ґатунок
(сорт)

Діаметр
( см )

Довжина
склад
(м)

Кіль-ть
(куб. м)

Ціна,
грн./куб. м
(з ПДВ)

Вартість,
грн.
(з ПДВ)

3.2. Загальна сума договору становить 0,00 (прописом) гривень з урахуванням ПДВ.
4. УМОВИ ПОСТАВКИ
4.1. Поставка товару здійснюється згідно правил ІНКОТЕРМС в редакції 2010 року на умовах EXW або FCA . Безпосередньо умови вказані в описі лота та
Аукціонному свідоцтві про результати проведення аукціону.
4.2 Поставка товару по даному договору здійснюється згідно щомісячного подекадного графіку поставок, який є невід'ємною частиною даного договору та
підписується самостійно між Покупцем та Продавцем без обов’язку окремої реєстрації такого на ТБ «ТСБ «Галконтракт»,, на умовах франко(верхній/проміжний/нижній) склад Продавця. У випадку не підписання Сторонами щомісячного подекадного графіку поставок, товар поставляється рівними частинами.
4.3. Місячна партія становить пропорційну частину загальної кількості товару, що забезпечує рівномірну поставку та погоджується сторонами графіком поставки.
4.4. Покупець оплачує вартість витрат на реквізит (вагонні стійки, дошки для оббивки, цвяхи).
4.5. Комплект товаросупровідних документів: – товаротранспортна (залізнична) накладна; – рахунок-фактура; – специфікація.
4.6. Продавець зобов'язаний провести електронну реєстрацію податкових накладних в терміни, визначені законодавством України.
5. ПРИЙМАННЯ - ПЕРЕДАЧА ТОВАРУ
5.1. Прийом-передача товару здійснюється на складі Продавця за умовами: франко-(нижній/ проміжний/ верхній/) склад Продавця:
за якістю – у відповідності з нормами діючих державних стандартів та вимог, в т.ч. ГОСТ, ТУ, ДСТУ тощо та вимог законодавства України;
за кількістю – у відповідності з товарно-транспортними чи залізничними накладними та специфікаціями до них з підписом уповноваженої особи та печаткою
Продавця.
5.2. Не пізніше 5 календарних днів до передачі товару Продавець повідомляє Покупця про дату та місце поставки.
5.3. Датою передачі товару Продавцем та прийому його Покупцем, тобто датою поставки, вважається дата товарно-транспортної (залізничної) накладної.
5.4. Приймання товару по кількості і якості здійснюється у відповідності з вимогами інструкцій про порядок приймання лісопродукції по кількості і якості - П-6, П7; ДСТУ 4020-2-2001, 2034-92.
5.5. В разі, якщо при прийманні-передачі товару Покупець виявить неякісний товар, розходження по кількості товару між фактично наявним і зазначеним в
товаросупровідних документах обсягах, складається Акт за підписами представників обох сторін в двох екземплярах по одному кожній із сторін.
5.6. Ризик випадкового знищення товару переходить до покупця після підписання товарно-транспортної (Залізничної) накладної.
6. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
6.1. Платіж (передоплата 100% вартості) здійснюється шляхом банківського переказу коштів на розрахунковий рахунок Продавця за кожну партію товару, згідно
виставленого рахунку-фактури на протязі 5 календарних днів з дати пред’явлення рахунку до сплати, або, за взаємною згодою сторін, в термін не більше 10-ти
календарних днів після відвантаження товару.
6.2. Банківські витрати, пов’язані із перерахуванням коштів, оплачуються Покупцем.
6.3. Сума гарантійного внеску перерахована Покупцем на рахунок ТБ «ТСБ «Галконтракт» для участі в аукціоні із продажу ресурсів необробленої деревини,
зараховується Продавцю в якості частини оплати за проданий Товар з урахуванням вимог Регламенту про організацію та проведення аукціонних торгів з продажу
необробленої деревини, що діє на ТБ «ТСБ «Галконтракт».
6.4. У випадку ненадходження коштів на рахунок Продавця в зазначений у пункті 6.1. Договору термін, крім сум, визначених п. 6.3. даного Договору, Покупець
втрачає право на придбання даної партії товару і вона залишається у власності Продавця.
6.5. Продавець має право відмовити в поставці товару та в односторонньому порядку розірвати даний договір у випадку прострочення Покупцем оплати товару
більш ніж на 10 календарних днів з моменту спливу граничного строку оплати, зазначеного в п.6.1. цього договору.
7. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
7.1. Покупець зобов'язаний здійснювати попередню оплату за кожну партію товару протягом 5-ти календарних днів з дати пред’явлення рахунку до сплати.
7.2. Покупець зобов'язаний оплатити та прийняти товар у обсязі, що відповідає результатам проведеного аукціону, та у встановлені цим Договором терміни.
7.3. Продавець зобов'язаний передати Покупцю товар після сплати рахунку-фактури протягом _15_ календарних днів, або в інший, погоджений Сторонами
строк, що зазначається у додаткових угодах до даного Договору..
7.4. Продавець зобов'язаний здійснювати поставку товару на умовах даного договору відповідно до погодженого сторонами графіка поставки, який є
невід'ємною частиною даного договору.
Продавець _________________

-1-

Покупець ____________________

7.5. Покупець купує товар для власної переробки без права подальшої реалізації в необробленому вигляді.
8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ
8.1. Сторони несуть майнову відповідальність за невиконання чи неналежне виконання умов даного Договору.
8.2. Сторони даного Договору попереджені, що фальсифікація та внесення несправжніх відомостей у документи є підставою для притягнення до кримінальної
відповідальності, в т.ч. згідно ст.ст. 190, 358, 366 Кримінального Кодексу України. Сторонам роз’яснені вимоги статей 229, 230, 231 Цивільного Кодексу України,
порушення яких може привести до визнання даного Договору недійсним.
8.3. За прострочення оплати за товар на умовах з даним Договором Покупець сплачує Продавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми
прострочення за кожен день прострочення.
8.4. За несвоєчасне прийняття товару згідно з графіком поставки або відмову від прийняття товару на умовах даного Договору Покупець сплачує Продавцю
штраф у розмірі 1% (один відсоток) від вартості неприйнятої чи несвоєчасно прийнятої партії товару та відшкодовує Продавцю витрати, пов`язані із зберіганням
товару після спливу строків прийняття.
8.5. За прострочення Продавцем строків поставки товару, передбачених графіком поставки складеним у відповідності до умов даного Договору, Продавець
сплачує Покупцю штраф у розмірі 1% (одного відсотка ) від вартості недопоставленого чи несвоєчасно поставленого товару.
8.6. За відмову Продавцем від поставки товару Покупцю на умовах даного Договору Продавець сплачує Покупцю штраф у розмірі 1% (один відсоток) від
вартості недопоставленого товару.
8.7. У випадку відмови Покупця від оплати та прийняття (повністю або частково) придбаного на аукціонних торгах товару, його може бути не допущено до
участі в наступних аукціонних торгах на підставі відповідного обґрунтованого подання Продавця.
8.8. Розбіжності, які виникатимуть в процесі реалізації даного Договору, а також взаємовідносини сторін, що не регулюються даним Договором, вирішуються
згідно діючого законодавства України.
9. ІНШИ УМОВИ
9.1. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI , Сторони надають згоду на збір та обробку персональних даних.
10. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
10.1. Сторона звільняється від визначеної цим Договором та (або) чинним законодавством України відповідальності за повне чи часткове порушення Договору,
якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин, визначених у цьому Договорі, за умови, що їх настання було засвідчено у
визначеному цим Договором порядку.
10.2. Під непереборною силою у цьому Договорі розуміються будь-які надзвичайні події зовнішнього щодо Сторін характеру, які виникають без вини Сторін,
поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та
обачності відвернути (уникнути), включаючи (але не обмежуючись) стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті
блискавки тощо), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин й обладнання, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії
тощо), обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, блокади, громадські заворушення, прояви тероризму, масові страйки та локаути, бойкоти тощо), а також видання
заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні чи обмежуючі заходи
названих органів, які унеможливлюють виконання Сторонами цього Договору або тимчасово перешкоджають його виконанню.
10.3. Не вважаються випадком форс-мажорних обставин недодержання своїх обов'язків Стороною, що порушила цей Договір, відсутність на ринку товарів,
потрібних для виконання цього Договору, відсутність у Сторони, що порушила Договір, необхідних коштів.
10.4. Настання непереборної сили має бути засвідчено компетентним органом, що визначений чинним законодавством України.
10.5. Сторона, що має намір послатися на форс-мажорні обставини, зобов'язана невідкладно із урахуванням можливостей технічних засобів миттєвого зв'язку
та характеру існуючих перешкод повідомити іншу Сторону про наявність форс-мажорних обставин та їх вплив на виконання цього Договору.
11. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
11.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
11.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю
такого спору відповідно до чинного законодавства України.
12. ДІЯ ДОГОВОРУ
12.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін.
12.2. Даний договір діє в частині обов’язку поставки товару з 01.01.2018 р. по ________.2018 р., а в частині оплати придбаного товару – з дати укладення
Договору до повного проведення розрахунків за придбаний товар.
12.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення під час дії цього Договору.
12.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю
Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору, без обов’язку окремої реєстрації її на ТБ «ТСБ «Галконтракт».
12.5. Продавець є платником податку на прибуток підприємств на загальних підставах.
12.6. Даний договір складено при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають
однакову юридичну силу,- по одному для кожної із Сторін.
12.7. Даний Договір після його підписання Сторонами підлягає реєстрації Товарною біржею „Товарно-сировинна біржа «Галконтракт»” не пізніше дати початку
його дії в частині поставки товару.
13. РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

ПРОДАВЕЦЬ

ПОКУПЕЦЬ

Повна назва продавця;
Юридична адреса: ;
Банківські реквізити:;
Код ЄДРПОУ ___________;Свід. платн. ПДВ;
Інд. податковий номер: __________________.

Повна назва покупця;
Юридична адреса:;
Банківські реквізити: ;
Код ЄДРПОУ _____________;______________;
Інд. податковий номер: _________________.

Директор _________
мп

підпис

мп

_______________ Від покупця AH
підпис

###Повна наз ва продавцяМ.М. Михайл енкоСвід. пл ат н. ПДВІнд.подат ковий номерЮридична адреса: Банківські реквіз ит и: Код ЄДРПОУ Свід. пл ат н. ПДВ Інд.подат ковий номерМ.М. Михайл енко00,00Повна назва продавцяЮридична адреса: Банківські реквіз ити: Код ЄДРПОУПовна наз ва покупця

Зареєстровано уповноваженою особою Товарної біржі «Товарно-сировинна біржа «Галконтракт»

Реєстраційний номер /2018_________________року.
Підпис уповноваженої особи ТБ «ТСБ «Галконтракт»

_____________
б\п

Продавець _________________

-2-

Покупець ____________________

