Додаток № 22.1 до Положення про договірну роботу (у редакції
наказу АТ «Укрпошта» від «28» березня 2019 р. № 343)
Форма стандартного договору поставки поштової продукції «Власна марка» для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
ДОГОВІР ПОСТАВКИ №____________
м. ____________

«___» ___________ 20__ року

_______________________________________________________, далі – Покупець, в особі ______________________________, який діє на підставі
____________________________ з однієї сторони, та
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРПОШТА» (скорочене найменування АТ «УКРПОШТА»), що є національним оператором
поштового зв'язку, далі – Постачальник, з іншої сторони, в особі __________________________________ який діє на підставі __________________,
разом - Сторони, а кожен окремо – Сторона, уклали цей Договір поставки (далі - Договір), про таке:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Постачальник зобов’язується виготовити та поставити (передати у власність) Покупцю продукцію, а Покупець зобов’язується прийняти
продукцію і оплатити її в порядку та на умовах, визначених у Договорі.
1.2. За Договором може виготовлятися та поставлятися наступна продукція: марковані аркуші персоніфікованих поштових марок «Власна марка»,
немаркований конверт «Власна марка», немаркована картка «Власна марка». Безпосереднє найменування продукції, код УКТЗЕД, кількість та ціна
продукції, термін виготовлення та поставки Продукції, тощо, зазначається в Специфікації, що є Додатком № 1 до Договору (далі – Продукція).
1.3. Персоніфікована поштова марка «Власна марка» є філателістичною продукцією та знаком поштової оплати відповідно до Положення про
знаки поштової оплати затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 24.06.2010 №388, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 26 липня 2010 р. за N 553/17848. Зазначена марка може бути використана для оплати послуг поштового зв’язку згідно з чинними
тарифами оператора поштового зв’язку відповідно до номінальної вартості.
1.4. Постачальником (продавцем) Послуг, в розумінні Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів
України від 31.12.2015р. №1307, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.01.2016р. за № 137/28267 (надалі Порядок заповнення податкової
накладної) за Договором тобто фактичною Стороною Договору від імені Постачальника є відокремлений підрозділ Постачальника визначений
Договором, далі – ВП.
1.5. Підписуючи Договір, Покупець запевняє та гарантує, що:
1.5.1. він володіє усіма правами в обсязі, достатньому для укладення та виконання цього Договору, в тому числі, правами на використання об’єктів
інтелектуальної власності, що зазначені в узгодженому Сторонами оригінал-макеті Продукції, що міститься в Додатку №1 до Договору (далі Додаток № 1), та ним отримано згоду від всіх відповідних фізичних осіб на розміщення (вдруковування) її фото на Продукції та/або використання
імені таких осіб, а укладення Договору не порушить майнові та особисті немайнові права третіх осіб та не суперечить цілям діяльності Покупця,
положенням його статутних документів чи іншим організаційно-розпорядчим документам (локальним актам) Покупця. Вищезазначені обставини
Покупець підтверджує документами, які додаються до Договору, при цьому, Покупець запевняє та гарантує, що такі документи на дату підписання
Договору надані в чинній редакції;
1.5.2. інформація та зображення, які будуть наноситись (вдруковуватись) на Продукцію, не нанесе шкоди третім особам; не є недобросовісною
конкуренцією; не є наклепницькою, образливою, оманливою; не містить повідомлення, що зневажають релігійні почуття, принижують соціальні чи
етнічні групи; не мають політичного характеру; не суперечать законодавству України та міжнародному законодавству; не суперечать публічному
порядку, принципам гуманності та нормам моралі; не мають зневажливий характер до історії та традицій України; не містить символи, які заборонені
Законом України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону
пропаганди їхньої символіки»; не містять загрози державному суверенітету чи цілісності держави Україна.
2.
ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ
2.1. Постачальник повинен поставити Продукцію Покупцю, якість якої має відповідати вимогам, зазначеним у ГСТУ 45.027-2003 Марки та блоки
поштові, ДСТУ 3876-99 Конверти поштові, ДСТУ 3875-99 Зв’язок поштовий. Картки поштові, відповідно.
3.
ПОСТАВКА ПРОДУКЦІЇ
3.1. Одночасно з підписанням Договору Покупець надає Постачальнику зображення, що підлягає розміщенню (вдруковуванню) в Продукцію (далі
– Зображення). За вибором Покупця Зображення може надаватися шляхом передачі особисто в електронному вигляді на фізичному носії (флешнакопичувачі) або надсилання на електронну пошту Постачальника, вказану в Договорі.
3.2. Виготовлення Продукції здійснюється ВП Постачальника на підставі узгодженого Сторонами оригінал-макету Продукції, що міститься у
Додатку № 1. Продукція виготовляється шляхом нанесення (вдруковування) Зображення в чисті купони персоніфікованої поштової марки «Власна
марка» (маркового аркуша) та/або на немаркований конверт та/або на немарковану картку. Купон без поштової марки не дійсний для оплати послуг
поштового зв’язку.
3.3. Поставка Продукції здійснюється однією партією на умовах EXW (шляхом видачі Продукції уповноваженому представнику Покупця) згідно
з правилами INCOTERMS в редакції 2010 року. Місце поставки: об’єкт поштового зв’язку ВП Постачальника, що вказаний в Додатку № 1.
3.4. Перехід права власності на Продукцію відбувається в момент отримання Продукції Покупцем від Постачальника на підставі належно
оформлених первинних документів. Після передачі Покупцю Продукція поверненню не підлягає.
3.5. Передача Продукції Покупцю від Постачальника (ВП) здійснюється на підставі належним чином оформленої довіреності, виданої
уповноваженому представникові Покупця з обов’язковим складанням і підписанням Сторонами видаткової накладної.
3.6. У разі виявлення невідповідності асортименту, кількості, якості Продукції при прийманні, Постачальник в погоджений строк, але не пізніше
10 (десяти) календарних днів, здійснює за свій рахунок постачання недопоставленої або заміну невідповідної асортименту партії Продукції, або
здійснює за свій рахунок заміну неякісної Продукції.
3.7. Постачальник не має права розповсюджувати та передавати третім особам Зображення, оригінал-макети та/або електронні листи, які містять
об’єкти права інтелектуальної власності Покупця, без письмового погодження цих дій з Покупцем.
3.8. Постачальник має право відмовити у поставці Продукції у разі відсутності технічної можливості або наявності сумнівів щодо відповідності
Покупця та/або Зображення вимогам зазначеним в п. 1.4 Договору. У такому випадку кошти сплачені Покупцем повертаються останньому. Договір
вважається припиненим без укладення додаткової угоди.
4.
ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКІВ
4.1. Ціна Договору та ціна за одиницю Продукції визначаються в національній валюті України – гривні і зазначаються в Додатку № 1.
4.2. Оплата за цим Договором здійснюється шляхом перерахування попередньої оплати на рахунок ВП Постачальника зазначений в Договорі у
розмірі 100% ціни Договору, не пізніше 15 робочих днів з дати підписання Договору. Покупець, при здійсненні оплати за Продукцію, зобов’язаний
в платіжному дорученні зазначити номер і дату Договору.
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4.3. У випадку оплати Продукції у пізніший строк, Постачальник виготовляє та поставляє Продукцію за умови, що не відбулася зміна цін
Постачальника на таку Продукцію. В іншому випадку, Продукція не виготовляється, Договір вважається припиненим без укладення додаткової
угоди, а сума перерахованої попередньої оплати повертається Покупцю.
4.4. Постачальник складає податкову накладну та реєструє її в Єдиному реєстрі податкових накладних з дотриманням вимог Податкового кодексу
України та Порядку заповнення податкової накладної.
5.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.
5.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним
законодавством України та Договором.
5.2. За жодних умов Постачальник не несе відповідальності за Договором за випадкові, непрямі, прямі збитки, включаючи, але не обмежуючись,
збитки, пов’язані з втратою прибутку, перериванням бізнесу чи будь-якими комерційними втратами чи збитками, а також втратою ділової репутації
Покупця та/або третіх осіб, що пов’язані з виконанням Договору (виготовленням Продукції із Зображенням, наданим Покупцем).
5.3. Покупець особисто несе повну відповідальність перед третіми особами за порушення прав інтелектуальної власності та/або особистих
немайнових прав, пов’язаних з виконанням Договору (виготовленням Продукції із Зображенням, наданим Покупцем).
5.4. У разі, якщо третя сторона пред’явить до Постачальника претензію, що стосується порушень прав інтелектуальної власності та/або особистих
немайнових прав під час виконання Договору, останній повинен повідомити про такі претензії Покупцю, а Покупець зобов’язується безпосередньо
та самостійно врегулювати виниклі суперечності та вирішити їх без участі Постачальника.
5.5. У разі, якщо третя сторона пред’явить до Постачальника позов, що стосується порушень прав інтелектуальної власності та/або особистих
немайнових прав під час виконання Договору, останній повинен повідомити про такі претензії Покупцю, а Покупець зобов’язується виступити
належним відповідачем у суді та самостійно відшкодувати третім особам всю завдану шкоду. При цьому Покупець в повному обсязі відшкодовує
Постачальнику всі витрати, понесені останнім внаслідок задоволення позову, включаючи судові витрати.
5.6. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання (неналежне виконання) зобов’язань, передбачених цим Договором, якщо воно
виникло через незалежні від них обставини непереборної сили (форс-мажор), як то: аварія, катастрофа, стихійні природні явища надзвичайної сили,
ембарго, блокади, епідемія, війна, тощо. Сторона, яка не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії форс-мажорних обставин,
повинна письмово повідомити іншій Стороні про їх настання/припинення і досягти домовленості щодо продовження термінів виконання зобов’язань
або припинення дії Договору, та за вимогою іншої сторони надати документи, що підтверджують настання таких обставин.
5.7. У разі виникнення спорів та суперечок Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом переговорів, в іншому випадку спірні питання між
сторонами вирішуються згідно діючого законодавства України.
6.
СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
6.1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання уповноваженими представниками Сторін, скріплення печатками Сторін (за наявності) і
діє до дати, що зазначена в Додатку №1. Припинення дії Договору чи його розірвання не звільняє будь-яку із Сторін від обов’язку виконати свої
зобов’язання за Договором, які виникли до такого припинення (розірвання) на підставі належно виконаного іншою Стороною свого зобов’язання за
Договором.
6.2. Закінчення строку дії Договору не звільняє сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.
7.
ІНШІ УМОВИ
7.1. Цей Договір укладається при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою і підписується у двох автентичних
примірниках, що мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.
7.2. Сторони погодилися, що текст Договору, будь-які матеріали, інформація та будь-які відомості, що стали відомі в процесі виконання
зобов’язань за Договором, є конфіденційними і не можуть передаватися третім особам без попередньої згоди іншої Сторони, крім випадків,
передбачених чинним законодавством України.
7.3. Умови цього Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін з обов’язковим укладанням Додаткової угоди протягом строку дії
Договору, крім випадків передбачених Договором.
7.4. Сторони зобов’язуються письмово повідомляти одна одну (без обов’язкового укладання додаткової угоди до Договору) про зміну
найменування чи реквізитів, які зазначені у цьому Договорі не пізніше 5 (п’яти) банківських днів з моменту виникнення змін.
7.5. Жодна з Сторін не має права передавати свої права та обов’язки за цим Договором третій стороні без письмової згоди другої Сторони.
7.6. Виправлення у тексті даного Договору не допускаються, а у випадках їх внесення не мають юридичної сили.
7.7. При виконанні своїх зобов’язань за Договором Сторони зобов’язуються дотримуватись вимог антикорупційного законодавства України.
8.
МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН
Постачальник:
АТ «Укрпошта»
Код ЄДРПОУ 21560045
01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22
Ідентифікаційний Код (ЄДРПОУ) 21560045
ІПН 215600426655
Постачальник має статус платника податку на
прибуток на загальних підставах.
ВП АТ «Укрпошта»:
________________ Дирекція АТ «Укрпошта»
Ідентифікаційний Код (ЄДРПОУ) __________
Місцезнаходження та адреса для листування:________________
п/р ВП ________________________________
Найменування банку_____________________
Код банку (МФО) _______________________
Числовий номер відокремленого підрозділу __________________
Електронна пошта:______________________________________
Тел.: _______________________________

Повне найменування

Код ЄДРПОУ/РНОКПП_________________
для юридичних осіб / для фізичних осіб-підприємців

______________________________________
Адреса реєстрації:______________________
Адреса для листування:__________________
п/р___________________________________
Найменування банку____________________
Код банку (МФО):______________________
ІПН__________________________________
(зазначає платник ПДВ. В іншому випадку заповнити: «не платник ПДВ»)

Електронна пошта:______________________
Тел.:__________________________________
Покупець є платником
податку_______________________________

Від Покупця

Від Постачальника
_________________/________________/
(підпис)

Покупець:
_____________________________________

(П.І.Б.)

_________________/________________/
(підпис)

(П.І.Б.)

м.п.

м.п.
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Додаток № 1
до Договору №

від

20__ р.

СПЕЦИФІКАЦІЯ
№
п/п

Найменування Продукції
(в тому числі номінал марки, кількість марок в марковому аркуші)

код УКТЗЕД

Кількість
одиниць
(шт.)

Ціна за
одиницю без
ПДВ, грн.

Загальна ціна без
ПДВ, грн.

1
2
Загальна ціна (без ПДВ), грн.
ПДВ (за ставкою 20%), грн.
Разом з ПДВ, грн.

1. Загальна ціна цього Договору становить _____________ грн. (_________________ гривень ___________ копійок) без ПДВ,
ПДВ 20 % – ________________ грн. (_______________________ гривень __ копійок), разом з ПДВ_____________ грн. (_________________ гривень
___________ копійок).
2. Строк виготовлення та поставки Продукції за Договором не більше _______ робочих днів з дати зарахування коштів у сумі визначеній Договором
на поточний рахунок відокремленого підрозділу Постачальника, вказаний в Договорі.
3. Продукція відпускається Покупцю з об’єкту поштового зв’язку ВП №______ за адресою _____________________________________.
4. Цей Договір діє до _____________20__ року.
5. Узгоджений Сторонами оригінал макет Продукції:

Місце для розміщення зображення оригінал-макету (в кольорі)

ПІДПИСИ УПОВНОВАЖЕНИХ ПРЕДСТАВНИКІВ СТОРІН

Від Постачальника

Від Покупця

_________________/________________/
(підпис)
м.п.

_________________/________________/

(П.І.Б.)

(підпис)

(П.І.Б.)

м.п.
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