ДОГОВІР ПРО НАМІРИ
УКЛАСТИ ДОГОВІР ПОСТАВКИ НА ВНУТРІШНІЙ РИНОК УКРАЇНИ №____
м. _____________

«___»__________ 20__ р.
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Товариство з обмеженою відповідальністю «_________________________», в особі
_______________________________________________________, який (яка) діє на підставі
_____________________________________, іменоване далі Сторона‒1,
та Товариство з обмеженою відповідальністю «__________________», в особі
_______________________________
_________________________________________________, який (яка) діє на підставі
____________________________, іменована далі Сторона‒2, разом іменовані – Сторони,
діючі добровільно, попередньо ознайомившись із відповідними положеннями
Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України, уклали даний Договір про
наміри про наступне.

A

1.
Сторони
висловили
намір
укласти
договір
поставки
______товару____________ на внутрішній ринок України не пізніше _________________
року на умовах, викладених у цьому Договорі про наміри.
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2.
Сторони домовились, що даний Договір про наміри є попереднім договором
щодо взаємних зобов’язань сторін укласти у строк до _____________ року Договір поставки
___________________ на внутрішній ринок України.
поставки
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3.
Сторони
домовились
укласти
Договір
___________товару__________ на внутрішній ринок України на таких умовах.
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a. Продавець зобов’язується поставити і передати у власність Покупця, а
Покупець зобов’язується прийняти та оплатити на умовах, визначених Договором,
____________________, марки ________, ТУ _________________________, в загальній
кількості ______________ (___________)(далі ‒ «Товар»).
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b. Якість поставленого Товару повинна відповідати вимогам Паспорту якості
Товару, що видається заводом виробником.
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c. Поставки
Товару
здійснюються
______________ відповідно до Графіка поставок.

_________________

транспортом
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d. Кількість Товару, що поставляється протягом одного календарного місяця,
становить ______________ (далі ‒ «Місячна партія»). Кількість щомісячної поставки
Товару може бути змінено за взаємною згодою Сторін. Покупець не несе відповідальності
за відсутність замовлення Місячної партії або за замовлення Місячної партії в меншому
обсязі.
e. Не пізніше, ніж за 10 (десять) календарних днів до початку чергового місяця
постачання Сторони підписують Додаткову угоду до Договору, в якому чітко узгодять
кількість Товару та ціну на Товар у Місячній партії, яка буде поставлятися в черговому
місяці. Додаткові угоди є невід’ємною частиною Договору.
f. Невід’ємною частиною Договору є такі додатки:

Додаток 1: Специфікація якості
Додаток 2: Ціна Договору
Додаток 3: Процедура Договору та умови оплати поставок Товару
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Додаток 4: Графік поставок
Додаток 5: Угода про комісійні

4.
Сторони
домовилися,
що
в
основному
Договорі
поставки
____товару_______________ на внутрішній ринок України на них будуть покладені такі
обов’язки:
Покупець зобов’язується:
a. не пізніше, ніж за 10 (десять) календарних днів до початку чергового місяця
постачання узгодити і підписати з Продавцем кількість Товару та ціну на Товар у Місячній
партії, яка буде поставлятися в черговому місяці;
b. протягом трьох днів від дати такого узгодження, надати Продавцю
рознарядки на відвантаження Товару в кількості, передбаченій Додатковою угодою;
c. не пізніше, ніж за 5 (п’ять) календарних днів до початку чергового місяця
постачання забезпечити підтвердження станцій призначення про готовність до приймання
кількостей Товару. При відсутності підтверджень станцій призначення про готовність
прийняти Товар Продавець не несе відповідальності за порушення строків поставки Товару;
d. мати всі дозволи (ліцензії) на отримання, перевезення, вивантаження і на інші
операції з Товаром, що поставляється за Договором;
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b. Продавець зобов’язується:
a. не пізніше, ніж за 10 (десять) календарних днів до початку чергового місяця
постачання узгодити з Покупцем кількість Товару та ціну на Товар у Місячній партії, яка
буде поставлятися в черговому місяці;
b. після такого узгодження та підписання Додаткової угоди зробити самостійно
або через третіх осіб всі необхідні дії з підготовки до відвантаження Товару у
вагонах‒цистернах зі станції відправлення;
c. провести всі розрахунки з установами залізниць, необхідні для відвантаження
Товару залізничним транспортом;
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c. Умови відвантаження
a. початок відвантаження Товару, що поставляється за цим Договором,
провадиться у строк не більше 10 днів з дати виставлення Покупцем акредитива;
b. датою відвантаження Товару вважається дата проставлення станцією
відправлення штемпеля на ____________ про приймання вантажу до перевезення;
c. право власності на Товар, а також ризик його випадкової загибелі та/або
пошкодження переходять з Продавця до Покупця в момент поставки Товару відповідно до
Договору, який визначається датою проставлення штемпеля на ______________ накладній
про прибуття вантажу на цю станцію;
d. приймання-передача Товару за кількістю та якістю проводиться Сторонами
відповідно до Інструкції про __________________;
e. на вимогу Покупця і за рахунок Покупця для приймання-передачі
поставленого Товару може бути залучена незалежна інспекторська компанія, висновок якої
щодо якості та кількості поставленого Товару буде обов’язковим та остаточним для Сторін
Договору. У разі встановлення невідповідності Товару показникам, обговореним у Додатку,

Інші умови Договору________________________________________________
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Продавець відшкодовує всі витрати, понесені Покупцем за послуги незалежної
інспекторської компанії, при цьому Покупець має право:
f. відмовитися від прийняття та оплати такого Товару. Всі виниклі у зв’язку з
цим витрати оплачує Продавець;
g. прийняти такий Товар з відповідним зменшенням його ціни (вартості);
h. кількість Товару при його прийманні визначається в тих самих одиницях
виміру, які вказані в супровідних документах;
i. претензії Покупця за якістю та кількістю поставленого Товару не підлягають
задоволенню, якщо при прийманні Товару були порушені вимоги Інструкції;

