ПОПЕРЕДНІЙ ДОГОВІР
КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТОВАРУ №____
м. ____________

«___» ____________ 20__ р.
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______________________________________________________________________
(вказати
найменування
Сторони)
(надалі
іменується
«Продавець»)
в
особі
_______________________________________________________________________________
___________________________(вказати посаду, прізвище, ім’я, по батькові), який діє на підставі
______________________________________,
з
однієї
сторони,
та
______________________________________________________________________
(вказати
найменування
Сторони)
(надалі
іменується
Покупець)
в
особі
_______________________________________________________________________________
___________________________,
який
діє
на
підставі
______________________________________, з іншої сторони (в подальшому разом
іменуються «Сторони», а кожна окремо ‒ «Сторона»), уклали цей Попередній договір
купівлі-продажу товару (надалі іменується «Попередній договір») про наступне:
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1. Підписанням цього Договору Сторони визнають, що зобов’язуються у
майбутньому, в строк до ________________________ року, укласти договір купівліпродажу товару (надалі іменується «Основний договір») у встановленій законом формі та
на умовах, визначених цим Договором.
2. Сторони визнають, що першим етапом співпраці між ними є підписання цього
Договору, та на забезпечення виконання зобов’язання про укладання Договору купівліпродажу Покупець бере на себе зобов’язання перерахувати на поточний рахунок Продавця
грошові кошти (які в подальшому визначаються як «Забезпечення») у розмірі 10 (десять) %
від загальної вартості товару до ________________ року включно. Сторони особливо
обумовлюють, що після набрання Договором купівлі-продажу товару чинності повна сума
Забезпечення буде зарахована у виконання Покупцем зобов’язань по сплаті загальної суми
Договору купівлі-продажу.
3. Сторони встановлюють такий перелік істотних умов Основного договору:
3.1.
Продавець зобов’язується передати у власність Покупця за Основним
Договором
товар,
а
саме:
____________________зазначити
найменування
продукції,___________ а Покупець ‒ оплатити та прийняти його.
3.2.
Загальна вартість товару становить _______________ грн з ПДВ/без ПДВ.
3.3.
Найменування товару (із вказівкою виготовлювача) __________________.
3.4.
Одиниця виміру ___________________________________________.
3.5.
Ціна за одиницю __________________________________________.
3.6.
Кількість ________________________________________________.
3.7.
Якість і комплектність (дата виготовлення, стандарт, ТУ і т. ін.)
_________________________.
3.8.
Гарантійний строк (із вказівкою виду: експлуатації, зберігання, придатності)
_____________________________________.
3.9. Продавець зобов’язаний:
‒ після підписання Основного договору в строк, не пізніше 14 робочих днів,
передати Покупцеві товар із сертифікатом якості (за необхідності, залежно від виду товару,
‒ документи про його експлуатацію);
‒ попередити покупця про всі права третіх осіб на товар (права наймача, права
застави тощо).
3.10. Покупець зобов’язаний здійснити оплату за товар в строки й порядку,
передбачені цим та Основним договором, і прийняти товар від Продавця.
3.11. Продавець має право/не має право на дострокову передачу товару.
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3.12. Товар передається Продавцем Покупцю в тарі (упаковці) згідно з вимогами
державних стандартів, технічних умов (або згідно з домовленістю Сторін), передбачених
для такого виду товару. Тара повинна забезпечувати збереження товару під час їх
транспортування і зберігання.
3.13. Кожне пакувальне місце продукції (товару) повинно бути промарковано на тарі
(упаковці) чи ярлику відповідно до державних стандартів, технічних умов (чи договорів) і
виконано таким чином, який виключає його знищення за час транспортування до Покупця.
На кожній упаковці повинно бути нанесено: найменування вантажоодержувача;
найменування покупця; відправник; номер контракту; найменування Продавця; номери
місць; вага (брутто, нетто).
3.14. Здача-приймання товару провадиться уповноваженими представниками
Покупця і Продавця. Товар вважається прийнятим за кількістю місць ‒ згідно з кількістю
місць, зазначених у накладній; за кількістю виробів ‒ згідно зі специфікацією,
пакувальними листами; за якістю ‒ згідно із сертифікатом якості або іншим документом.
3.15. Датою передачі вважається дата одержання товару на складі
вантажоодержувача, зазначеного Покупцем (дата оформлення квитанції й штемпеля
вантажоодержувача в товарній накладній) або дата підписання накладної про отримання
товару Покупцем у випадку доставки товару на адресу, зазначену Покупцем.
3.16. Право власності на товар переходить до Покупця з моменту приймання товару
й оформлення товаросупровідних документів.
3.17. Транспортні витрати, пов’язані з доставкою вантажу, __оплачує
покупець/продавець.
3.18. За бажанням і за рахунок Покупця товар може бути застраховано.
3.19. Оплата товарів Покупцем здійснюється за договірною ціною шляхом
перерахування грошей на розрахунковий рахунок Продавця в такому порядку:
____________грн від ціни товару на умовах попередньої оплати, що є сумою Забезпечення
за цим Попереднім Договором купівлі-продажу товару; _______грн від ціни товару ‒ в
момент одержання товару.
3.20. При затримці передачі товарів Покупцю, Продавець сплачує Покупцю штраф у
розмірі 0,1 % від суми передплати товару за кожний день прострочення.
3.21. У разі затримки приймання товарів Покупцем від Продавця Покупець сплачує
Продавцю штраф за кожний день прострочення приймання товарів у розмірі 0,1 % від його
вартості, але не більше від суми Забезпечення за Попереднім Договором купівлі-продажу
товару.
3.22. За прострочення платежу Покупець сплачує Продавцю пеню в розмірі 0,1 % від
суми заборгованості за кожний день прострочення платежу.
3.23. У разі, якщо Покупець не перераховує оплати у строки, визначені цим
Договором, то строк передачі товару, передбачений п. 3.9 цього Договору, призупиняється
до моменту здійснення такої оплати.
3.24. За необґрунтовану відмову або ухилення від оплати товару (у тому числі при
оплаті Забезпечення) Покупець сплачує Продавцеві штраф у розмірі ________ відсотків від
суми, від оплати якої він відмовився або ухилився.
4. Проект Основного договору доручається скласти Продавцю. Проект Основного
договору Продавець зобов’язаний подати на розгляд Покупцю не пізніше «___»
____________ 20__ р. У разі, якщо Продавець не подасть у визначений вище строк проект
Основного договору Покупцю, останній вправі самостійно скласти відповідний проект та
вимагати від Продавця укладення Основного договору на основі такого проекту.

