
Договір закупівлі товарів (робіт, послуг) 

(загальні умови) 

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Хераеус Електро-Найт Україна» (далі – Покупець) 

укладає із Постачальниками (Виконавцями) Договір закупівлі товарі (робіт, послуг) на підставі 

Замовлення на закупівлю, навіть, якщо відсутня окрема угода про їхнє застосування.  

2. Загальні умови закупівлі застосовуються до всіх договорів купівлі-продажу (договорів надання 

послуг, договорів на виконання робіт). У разі укладення основного договору Загальні умови діють в 

частині, що не суперечать умовам основного договору. 

3. В Замовленні на закупівлю узгоджується конкретна номенклатура, найменування, асортимент, 

одиниця виміру, кількість, ціна, строки та умови поставки товарів, надання послуг, виконання робіт. 

4. Номер Замовлення на закупівлю повинен бути зазначений у рахунках, накладних та інший 

документації Постачальника (Виконавця). 

5. Договір визнається укладеним на умовах, зазначених в Замовленні на закупівлю, зокрема, в 

момент поставки товарів, робіт, послуг або в момент надходження оплати на рахунок Постачальника 

(Виконавця) за ціною, визначеною у Замовленні на закупівлю, та діє до повного виконання 

зобов’язань сторонами. 

6. Якість товару, що поставляється, має відповідати стандартам, технічним умовам, іншим чинним 

нормативним документам, які встановлює вимоги до кожного виду товару. Якість послуг (робіт) 

повинна відповідати очікуваним або встановленим стандартам. 

7. Загальними умовами передбачена наступна відповідальність: 

7.1. За невиконання чи неналежне виконання зобов'язань, визначених у Замовленні на 

закупівлю, Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та 

цим Договором.  

7.2. За недопоставку або прострочення поставки товару Постачальник (Виконавець) на вимогу 

Покупця товарів, робіт, послуг сплачує штраф у розмірі 20% від вартості не переданого в строк 

(недопоставленого) товару. 

7.3. У разі поставки товару неналежної якості або некомплектного товару Постачальник 

(Виконавець) сплачує Покупцю товарів, робіт, послуг штраф у розмірі 20% від вартості 

неякісного (некомплектного) товару. Якщо Постачальник усунув виявлені дефекти в 

десятиденний строк, штраф не сплачується. 

7.4. За порушення строків чи неналежного виконання робіт (надання послуг) Виконавець 

сплачує штраф у розмірі 20% від вартості робіт (послуг), визначеної у Замовленні на закупівлю.  

7.5. За порушення строків оплати товару Покупець сплачує Постачальнику пеню в розмірі 

подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період прострочення. 

7.6. Постачальник (Виконавець) зобов'язується виплатити Покупцю неустойку в розмірі 10% 

від вартості замовлення в разі хабарництва, порушення чинного законодавства про захист 

добросовісної конкуренції або порушення застосовного трудового законодавства, що регулює 

виплату заробітної плати, якщо хабарництво або порушення завдає шкоди Покупцю. 

8. Постачальник (Виконавець) зобов’язується дотримуватися всіх юридично обов'язкових правил і 

положень, зокрема, всіх законів про захист добросовісної конкуренції, всіх діючих заборон на експорт 

і імпорт, всіх митних і податкових правил, всіх правових норм щодо захисту навколишнього 

середовища, зобов’язується не пропонувати, не обіцяти або не надавати будь-які вигоди працівникам 

Покупця в якості компенсації за преференційний режим при закупівлі товарів або послуг 

(«хабарництво»), забороняти примусову і дитячу працю, а також забезпечувати виплату заробітної 

плати своїм співробітникам у відповідності з усіма застосовними трудовими законами, належні робочі 

години, безпеку на роботі і недискримінаційну робочу середу, а також, в разі субпідряду, 

зобов’язувати своїх субпідрядників виконувати вищенаведені положення.  

Покупець може розірвати цей Договір без попереднього повідомлення в разі, якщо Постачальник 

здійснює порушення своїх зобов'язань, викладених у цьому пункті. 

 

9. Сторони визнають дійсність документів, переданих засобами зв'язку, з подальшим обміном 

оригіналами. 


