ДОГОВІР №
Підряду
м.Львів

" "_____________ 2015 року

__________________________________________________ надалі - Замовник,
в особі директора ______________, що діє на основі___________ та є платником
податку______________________ і ТзОВ «ТОП-Метал» , надалі - Підрядник, в особі
директора Колосовського Ореста Ігоровича, що діє на основі Статуту та є платником
податку на загальних підставах, уклали цей Договір про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1 Предметом даного Договору є роботи по антикорозійній обробці поверхні
(далі «покриття») асортименту металевих виробів або металоконструкцій (далі
«виробів») Замовника, а Замовник зобов’язується прийняти дані роботи і оплатити їх
на умовах даного договору.
2. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ТА ПРИЙМАННЯ РОБІТ
2.1 Покриття Підрядником здійснюється окремими партіями виробів.
2.2 Замовник завчасно повідомляє Підрядника про кількість виробів та терміни
виконання робіт.
2.3 Термін виконання робіт по антикорозійній обробці поверхні та терміни
передачі виробів по кожній окремій партії виробів погоджується двосторонньо та
прописуються в актах прийому передачі, які є одночасно замовленням на виконання
робіт (зразок акту-замовлення – додаток №2 до даного договору).
2.4 Транспортування виробів на виробничу базу Підрядника для антикорозійної
обробки здійснюється силами та за кошт Замовника в обумовлені в замовленні
терміни.
Транспортування виробів на склад Замовника здійснюється силами та за кошт
Замовника в обумовлені в замовленні терміни.
2.5 Завантаження та
розвантажування виробів на території Замовника
здійснюються силами Замовника та за його кошт, а на території Виконавця - силами
Виконавця та за його кошт.
2.6 Транспортування виробів відбувається в оборотній тарі Замовника.
Необхідність та вартість додаткового пакування виробів обумовлюється в окремому
замовлені.
2.7 Передача виробів здійснюється на території Підрядника по акту прийомупередачі.
2.8.Приймання виконаних робіт здійснюється на території Підрядника по акту
виконаних робіт.
2.9. В день приймання робіт Замовник зобов’язаний підписати двосторонній акт
виконаних робіт або надати обґрунтовану письмову відмову при незадовільній якості
виконаних робіт.
2.10. Складання акту щодо виявлених дефектів покриття виробів не звільняє
Підрядника від виконання своїх зобов’язань по Договору. Транспортування та
повторне покриття через погану якість, здійснюються за кошт Підрядника.

3. ЯКІСТЬ РОБІТ
3.1 Підрядник зобов’язується виконати покриття у відповідності до чинних
технічних умов та нормативних актів України на дані види робіт та технічних
регламентів Замовника (додаток №1).
3.2 Підрядник гарантує якість сировини, що використовуються в процесі
покриття.
4. ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
4.1 Ціна виконаних робіт по кожному окремому виробу визначається в додатках
до Договору.
4.2 Оплата за виконані роботи по даному договору здійснюється Замовником
шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Підрядника на умовах 100%
попередньої оплати по кожній партії виробів на основі виставленого рахунку до
моменту передачі виробів на покриття або не пізніше трьох банківських днів з
моменту підписання акту виконаних робіт.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1 У випадку неналежного виконання Замовником зобов’язань по оплаті,
останній сплачує Підряднику пеню в розмірі 1 % від вартості замовлення за кожен
день протермінування платежу, але не більше ніж загальна вартість робіт по даному
замовленню.
5.2 У випадку порушення Підрядником терміну виконання робіт, останній
виплачує Замовнику пеню в розмірі 1 % від суми замовлення за кожен день
протермінування, але не більше ніж загальна вартість робіт по даному замовленню.
5.3 Підрядник зобов’язаний усунути недоліки неякісно виконаних робіт за
власний кошт.
5.4 Сторони не несуть відповідальності за невиконання зобов’язань по даному
Договору, якщо виконання зобов’язань виявилось неможливим внаслідок непереборних
обставин, тобто форс-мажорних обставин, таких як: стихійні лиха природного
характеру, війна або військові дії, які почалися після заключення даного Договору, а
також заборонні акти органів державної влади (управління), якщо дійсно ці обставини і
дії вплинули на виконання Сторонами зобов’язань по даному Договору. При цьому
термін виконання робі продовжується на час форс-мажорних обставин.
5.5
Сторона, для якої виникли форс-мажорні обставини, повинна негайно
повідомити іншу Сторону про настання даних обставин, імовірний термін припинення і
надати підтверджуючі документи від Торгово-промислової палати
6.

ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1 Сторони докладатимуть всіх зусиль для вирішення спорів щодо даного
Договору шляхом переговорів.
6.2 Якщо сторони не здатні вирішити суперечності шляхом переговорів, для
остаточного вирішення спору Сторони звертаються до господарського суду України

7.

ДОДАТКОВІ УМОВИ

7.1 Договір вступає в силу з моменту його підписання і діє до 31 грудня 2015 р.
Договір вважається переукладений на наступний рік на таких самих умовах, якщо
протягом місяця до закінчення терміну дії Договору однією із сторін письмово не буде
заявлено про відмову від цього Договору або його перегляд.

7.2 Даний договір може бути розірваний однією зі сторін, при умові письмового
повідомлення іншої сторони за один місяць до дати розірвання.
7.3 Даний Договір складений у двох примірниках, що мають однакову юридичну
силу, по одному для кожної сторони.
7.3 Сторони визнають дію даного Договору і всіх змін і доповнень до нього, а
також інших документів, підписаних двосторонньо.
7.4 Питання, що не врегульовані договором, регулюються у відповідності із
діючим законодавством України.
ПІДРЯДНИК:

8. РЕКВІЗИТИ СТОРІН
ЗАМОВНИК :

ТзОВ “ТОП-метал”
Юридична адреса:
81200, Львівська обл..,
Перемишлянський р-н., с.Ладанці,
вул.Коновальця, буд.7.
Поштова адреса:
79035 м.Львів, вул. Зелена 251,
офіс 179, тел. (0322)45-63-78
р/р № 26000183584000
в АТ «УкрСиббанк»,
Код ЄДРПОУ 35873579
ІПН 358735713240
№свід.100242199
Платник податку на загальних умовах
Тел.факс. (0322)43-12-82
Директор
___________________ Колосовський О.І.

Директор
___________________

“ _____ ” _____________ 2015р.

“ _____ ” _____________ 2015р.

М. П.

М. П.

Додаток № 1

до договору № від " " _________2015 року

Ціни антикорозійного покриття виробів:

№
п/п

Артикул
номер
продукту

Номер
креслення

Назва продукту

Вага
нетто 1
шт, кг

Ціна
покриття
грн/шт, без
ПДВ

№
технологічно
го
регламенту

1
2

«Підрядник»:
____________/ Колосовський О.І./
М.П.

«Замовник»:
____________/___________/
М.П.

Додаток № 2

до договору № ___ від " " __________ 2015 року
Договір
№ _______
від ______2014р.

Замовлення /Акт прийому - Передачі

№

Металевих виробів або металоконструкцій для виконання робіт по нанесенню захисного декоративного
покриття, що подані нижче:
Планована дата передачі виробів на
покриття
Планована дата прийомки покритих
виробів
№
п/п

Ід. н-р
виробу

Назва виробу

К-сть

Од.
Вим.
Вага нетто 1 шт, кг

Всього вага нетто, кг
Всього вага брутто, кг

Замовник:

Підрядник:
ТзОВ «ТОП-метал»

Вироби на покриття передав:

Вироби на покриття отримав:

____________________
«___»___________ 2015р.

___________________
«___»___________ 2015р.

Вироби з покриття отримав:

Вироби з покриття передав:

____________________
«___»___________ 2015р.

___________________
«___»___________ 2015р.

Загальна
вага
нетто, кг

Примітки
щодо
якості

