Договір №_____________
на виготовлення та постачання продукції

	м. Київ 							 		«____» ____________ 201__ р. 

	Фізична особа підприємець Коваль О.В., що є платником єдиного податку та діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію №385-4235 від 28.02.2000р. у подальшому "Виконавець", з однієї сторони, та _____________________________________________________________________________________________________, у подальшому "Замовник", з другої сторони, а разом "Сторони", уклали цей договір про наступне:


1. Предмет договору.

1.1. "Замовник" доручає, а "Виконавець" зобов’язується виготовити бетонні вироби (далі - Продукція) у відповідності до «Специфікації» (Додаток №1 до даного договору у якому зазначається детальний опис Продукції, кількість, вартість) та передати їх "Замовнику" у власність у термін зазначений в договорі.
1.2. Виготовлення Продукції "Виконавцем" здійснюється лише після затвердження «Специфікації» особою "Замовника" (чи його уповноваженим представником) та сплатою відповідного авансового платежу.
1.3. Відповідальність за помилки в «Специфікації», після її затвердження "Замовником", несе "Замовник". Через це, будь-які зміни, переробки, доробки Продукції можливі лише після відшкодування (оплати) "Замовником" понесених витрат "Виконавця".


2. Якість продукції.

		2.1. Якість продукції, що підлягає постачанню, має відповідати державним стандартам і технічним умовам.
	.


3. Ціна продукції та оплата.

		3.1. Вартість робіт за даним Договором вказується у відповідній «Специфікації».
		3.2. Форма оплати: 50% вартості замовлення (авансовий платіж) сплачується "Замовником" одночасно з підписанням даного Договору, 50% вартості замовлення (кінцевий розрахунок) сплачується "Замовником" після виготовлення продукції (робіт) вказаний в «Специфікації».
           


4. Термін виготовлення та поставка.

		4.1. Термін виготовлення та поставки Продукції за цим договором складає «____»__________201__р. 
	4.2. Поставка Продукції "Замовнику" здійснюється ________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________.


5. Загальні положення.

		5.1. "Сторони" погоджуються, що у випадку виникнення «форс-мажорних» обставин, що перешкоджають своєчасному виконанню договору, термін виготовлення та поставки може бути подовжений на термін необхідний для усунення наслідків «форс-мажорних» обставин.
		5.2. Усі суперечки і розбіжності за даним Договором вирішуються в порядку двосторонньої домовленості, а при неможливості вирішення - відповідно до чинного законодавства України.
		5.3. За порушення зобов'язань за договором "Сторони" несуть відповідальність у порядку, визначеному законодавством України.
	5.4. У випадку виявлення браку в готовій продукції з вини "Виконавця", останній зобов'язується виправити його за власний рахунок.
		5.5. Даний Договір складений у двох екземплярах, що мають однакову юридичну силу.


6. Реквізити сторін

"Виконавець"

ФОП Коваль Олег Валерійович
Ідентифікаційний номер 2788911898,
Свідоцтва про державну реєстрацію №385-4235 від 28.02.2000р.
Адреса реєстрації: м. Київ, вул. Набережно-Лугова, буд. 3, кв. 22
Фактична адреса: вул. Київська, 4, м. Вишневє, Україна.


(підпис)
"Замовник"

_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________



_________________________/_______________________/


