УВАГА: Будь ласка, ознайомтеся з додатковою угодою до Договором поставки до початку використання послуг ТОВ «Грейн
Пауер». Надіслання заявки на реалізацію товару на сайті означатиме надання Вами безумовної та безвідкличну оферти на
укладення Договору поставки та додаткової угоди до нього на умовах надання оферти, викладених на сайті:
https://grainpower.com.ua/application-uk/, та згоду з усіма його умовами, що діють на момент надіслання заявки на
реалізацію товару.
Якщо Ви не згодні з умовами додаткової угоди до Договору поставки сільськогосподарської продукції та/або умовами
надання оферти не заповнюйте та не надсилайте заявку на реалізацію товару на сайті ТОВ «Грейн Пауер»:
https://grainpower.com.ua/application-uk/.
ДОДАТКОВА УГОДА
до Договору поставки на умовах обраних Постачальником при заповненні та надісланні заявки на реалізацію
товару на сайті: https://grainpower.com.ua/application-uk/ та від дати акцепту такої заявки у відповідності до умов
надання оферти, розміщених на сайті: https://grainpower.com.ua/application-uk/
м. Київ
В редакції від 09.08.2019 р.
Особа, яка надала безумовну та безвідкличну оферти на укладення даного Договору поставки на умовах надання
оферти, викладених на сайті: https://grainpower.com.ua/application-uk/, та згоду з усіма його умовами, що діють
на момент надіслання заявки на реалізацію товару шляхом надання всієї необхідної інформації для укладення
даного Договору та надіслання заявки на реалізацію товару на сайті https://grainpower.com.ua/application-uk/,
далі іменована Постачальник та
Товариство з обмеженою відповідальністю «Грейн Пауер» в особі Калмикова Станіслава Юрійовича, що діє
на підставі довіреності від 02.01.2019, далі іменований Покупець,
які разом іменуються – «Сторони», уклали дану Додаткову угоду про наступне:
1.

Постачальник зобов’язується поставити покупцеві Товар у відповідності до категорії та класу, обраних
Постачальником при заповненні та надісланні заявки на реалізацію товару на сайті:
https://grainpower.com.ua/application-uk/, з показникам якості не гірше, відповідних показників, наведених в
таблиці нижче:
Назва товару:

Кукурудза

Якісні показники товару






Вологість,% не більше - 14,5
Сміттєва домішка,% не більше - 2,0
Зернова домішка,% згідно ДСТУ 4525: 2006 (в т.ч. не більше 5.0%
битих і не більше 5.0% пошкоджених зерен)
Наявність насіння амброзії не більше 15 шт/кг
Зараженість шкідниками не допускається.

Ячмінь









Вологість,% не більше ніж 14,5
Натура, г/л не менше ніж 570
Сміттєва домішка,% не більше ніж 2,0
Зернова домішка,% згідно ДСТУ 3769-98
Запах, колір – властивий здоровому зерну, без зайвого.
Зараженість – не вище 1-го ступеня;
Інші показники відповідно до ДСТУ 3769-98.

Пшениця 2 клас




Натура, г/л - не менше ніж 750
Масова частка білка, у перерахунку на суху речовину,%- не менше
ніж 12,5
Число падіння, с- не менше ніж 230
Вологість,% - не більше 14,0
Сміттєва домішка,% - не більше ніж 2,0
Зернова домішка, % - не більше ніж 8,0
(включно вміст пророслих зерен- не більше ніж 2,0%)
Пошкодженні клопом-черепашкою,% - max 2,0%
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Пшениця 3 клас



Сажкове зерно,% - не більше ніж 8,0




Натура, г/л - не менше ніж 730
Масова частка білка, у перерахунку на суху речовину,%- не менше
ніж 11,0
Число падіння,с- не менше ніж 200
Вологість,% - не більше 14,0
Сміттєва домішка,% - не більше ніж 2,0
Зернова домішка, % - не більше ніж 8,0
(включно вміст пророслих зерен- не більше ніж 2,0%)
Пошкодженні клопом-черепашкою,% - max 2,0%
Сажкове зерно,% - не більше ніж 8,0








Пшениця 4 клас

Пшениця незалежно від класу











Натура, г/л - не обмежено
Масова частка білка, у перерахунку на суху речовину,%- не
обмежено
Число падіння,с- не обмежено
Вологість,% - не більше 14,0
Сміттєва домішка,% - не більше ніж 2,0
Зернова домішка, % - не більше ніж 15,0
(включно вміст пророслих зерен- у межах зернової домішки)
Пошкодженні клопом-черепашкою,% - не обмежено
Сажкове зерно,% - не більше ніж 10,0






Гірчак повзучий, Амброзія не допускається.
Запах, колір – властивий здоровому зерну, без зайвого.
Зараженість –не вище 1-го ступеня;
Інші показники відповідно до ДСТУ 3768:2019

2.

Ціною Товару є ціна, розміщена на сайті https://grainpower.com.ua/price-uk/ на дату заповнення і
відправки заявки на реалізацію товару, яка відповідає умовам поставки і класу Товару, обраним
Постачальником при заповненні і відправці заявки на реалізацію товару.

3.

Загальна вартість Товару за цією Додатковою угодою складає суму вартості всіх поставок.

4.

Поставка Товару в повному обсязі здійснюється в строк, обраний Постачальником при заповненні і
відправці заявки на реалізацію товару.

5.

Ця Додаткова Угода укладена українською мовою у двох примірниках, що мають однакову юридичну
силу, по одному для кожної із сторін.

6.

РЕКВІЗИТИ ПОКУПЦЯ:
ТОВ «Грейн Пауер»
01010, м. Київ, вул. Московська, буд. 32/2
ЄДРПОУ 40427580
ІПН № 404275826550
р/р 26005000003094, ПАТ АБ «Південний»
МФО 328209
п/р 26007649509500, ПАТ «УКРСИББАНК»
МФО 351005
п/р 26008015193001, ПАТ «АЛЬФА-БАНК»
МФО 300346
E-mail: s.kalmykov@grainpower.com.ua
m.shelest@grainpower.com.ua
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