
Договір 
поставки товару № tOtf 

м. Черкаси « fD » 2015 року 
Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради, в особі директора 

Наумчука Андрія Миколайовича, який діє на підставі Положення, в подальшому іменований 
Замовник, з одної сторони, та 

TOB «Шинний центр», в особі в.о. директора Туника Юрія Івановича, що діє на підставі Наказу 
№1/3 від 06.04.2012 року, в подальшому - Постачальник, з другої сторони, які разом, у подальшому, 
іменуються Сторони, уклали договір поставки товару № від « » 2015 року, в 
подальшому - Договір, про наступне: 

1. Предмет Угоди 
1.1. В порядку та на умовах, визначених Договором, Постачальник зобов'язується поставити, а 
Замовник в порядку та на умовах, визначених Договором, зобов'язується прийняти й оплатити 
Постачальнику шини та камери гумові нові (далі по тексту - Товар) в асортименті, кількості і цінами, 
зазначеними у специфікації, що додається до Договору (додаток до Договору) і є його невід'ємною 
частиною. 
1.2. Обсяги закупівлі Товару можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків 
Замовника. 

2. Якість Товару 
2.1. Постачальник гарантує якість Товару відповідно до вітчизняних стандартів, нормативно-технічної 
документації, технічних умов на Товар, а саме: ГОСТ 5513-97. 
2.2. У разі вимоги обов'язкової сертифікації в Україні Товару, при його поставці повинен додаватися 
відповідний сертифікат або його нотаріально завірена копія, чи свідоцтво про визнання іноземного 
сертифікату, виданого у встановленому порядку, або його нотаріально посвідчена копія. 
2.3. Постачальник здійснює повне гарантійне обслуговування поставленого Товару впродовж 12 
(дванадцяти) місяців з моменту підписання уповноваженими представниками Замовника і 
Постачальника товаросупровідних документів (накладних) на Товар. 
2.4. Гарантійне обслуговування полягає у виконанні обов'язків Постачальника перед Замовником по 
заміні неякісного Товару, який перестав відповідати технічним параметрам заводу-виробника не з вини 
Замовника. Визначення характеру і причин пошкодження Товару встановлюється на підставі акту 
технічної експертизи, складеного за підписами уповноважених представників Замовника і 
Постачальника. 
2.5. У випадку виходу з ладу Товару Постачальник зобов'язується, протягом З (трьох) робочих днів, 
здійснити його заміну. Факт виконання гарантійних зобов'язань оформлюється шляхом складання 
відповідного акту, за підписами уповноважених представників Замовника і Постачальника. 
2.6. Гарантійні зобов'язання Постачальника за Договором не розповсюджуються на випадки 
недодержання^Замовником правил експлуатації та/або зберігання Товару. 

3. Ціна Угоди 
3.1. Ціна Товару включає його вартість, витрати по його транспортуванню до місця поставки, 
зберігання на складі Постачальника, оформленню необхідної документації, на Товар. 
3.2. Ціна Договору становить 189,357 тис. грн. (сто вісімдесят дев'ять тисяч триста п'ятдесят 
сім гривень) з ПДВ,у т.ч. ПДВ - 31559,5 грн. 
3.3. Ціна Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін. 
3.4. Платіжні зобов'язання Замовника перед Постачальником за Договором виникають при наявності у 
Замовника відповідного бюджетного призначення (бюджетних асигнувань). 

4. Порядок здійснення оплати 
4.1. Розрахунки за Товар здійснюються в національній валюті України - гривні. 
4.2. Замовник, після пред'явлення Постачальником рахунку на оплату Товару здійснює оплату за Товар 
шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника на умовах 
відстрочки платежу до ЗО (тридцяти) банківських днів з моменту поставки Товару на умовах розділу 5 
Договору. 
4.3. До рахунку обов'язково додаються документи, вказані в пункті 5.3 Договору. 
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4.4. У разі затримки бюджетного фінансування та/або здійснення платежів не з вини Замовника, оплата 
за виконані Роботи здійснюється протягом 5 (п'яти) банківських днів з дати отримання Замовником 
відповідного бюджетного фінансування та/або можливості здійснити платежі. У цьому випадку 
Замовник жодних штрафних санкцій не несе. 

5. Поставка товару 
5.1. Постачальник здійснює поставку Товару у листопаді-грудні 2015 року на адресу: м. Черкаси, 
проспект Хіміків,82. 
5.2. Датою поставки Товару є дата підписання Замовником накладної (накладних) у місті поставки, 
вказаному в п.5.1. Договору. 
5.3. Приймання-здача Товару по кількості проводиться відповідно до товаросупровідних документів 
(накладних), по якості - документів, які засвідчують якість Товару. 
5.4. Передача Товару Постачальником здійснюється уповноваженому представнику Замовника за умови 
надання останнім належним чином оформленої довіреності на отримання товарно-матеріальних 
цінностей. 
5.5. Перехід права власності на Товар від Постачальника до Замовника відбувається після виконання 
Постачальником вимог пунктів 5.1, 5.3 Договору, підписання уповноваженими представниками 
Замовника і Постачальника всіх товаросупровідних документів, а також здійснення Замовником оплати 
за Товар, в порядку, визначеному розділом 4 Договору. 
5.6. Постачальник передає Замовнику Товар в упаковці, яка відповідає характеру Товару, забезпечу« 
цілісність Товару та збереження його якості під час перевезення. 

6, Права та обов'язки Сторін 
6.1. Замовниісзобов'язується: 
6.1.1.Своєчасно та у повному обсязі сплатити за поставлений Товар. 
6.1.2. Прийняти Товар у порядку та строки, визначені Договором. 
6.2. Замовник має право: 
6.2.1. Достроково розірвати Договір, у разі невиконання Постачальником зобов'язань за Договором 
повідомивши його про це протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту прийняття такого рішення. 
6.2.2. Контролювати поставку Товару у терміни, встановлені Договором. 
6.2.3. Проводити додаткову перевірку кожної партії Товару в незалежній лабораторії, на предме' 
відповідності його якості, вказаній у розділі 2 Договору. 
6.2.4. Зменшувати обсяг закупівлі Товару та ціну Договору залежно від реального фінансування свої) 
видатків. У такому випадку Сторони вносять відповідні зміни до Договору. 
6.2.5. Повернути рахунок Постачальнику без здійснення оплати у разі неналежного оформленні 
документів, зазначених у пунктах 5.2, 5.3 Договору. 
6.3. Постачальник зобов'язується: 
6.3.1. Забезпечити поставку Товару в асортименті і за цінами, вказаними у додатку до Угоди, у строки 
встановлені Договором. 
6.3.2. Забезпечити поставку Товару, якість якого відповідає умовам, встановленим розділом 2 Договору 
6.3.3. В разі встановлення фактів невідповідності будь-якої партії Товару вимогам ДСТУ 5513-97, щі 
обов'язково має бути підтверджено лабораторним висновком щодо проведення відповідного аналіз) 
здійснити заміну всієї партії Товару за власний рахунок і сплатити штрафні санкції згідно розділу 
Договору. 
6.4. Постачальник має право: 
6.4.1. Своєчасно і в повному обсязі отримувати плату за поставлений Товар. 
6.4.2. На дострокову поставку Товару. 
6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником достроково розірвати Договір, повідомивши його пр 
це протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту прийняття такого рішення. 

7. Відповідальність Сторін 
7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несут 
відповідальність, передбачену законодавством України і Договором. 
7.2. У разі затримки поставки якісного Товару, Постачальник сплачує Замовнику пеню у розмі{ 
подвійної облікової ставки НБУ, діючої на момент нарахування пені, від вартості непоставленог 
якісного Товару за кожен день затримки. А за прострочення поставки якісного Товару за Договоро 
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понад ЗО (тридцяти) календарних днів Постачальник, додатково, сплачує Замовнику штраф у розмірі 
5 (п'яти) відсотків від ціни. 
7.3. У випадку виникнення суперечки по якості Товару проводиться його незалежна експертиза в 
уповноважених на це установах чи організаціях. 
7.4 Оплата вартості експертизи сплачується ініціатором проведення експертизи із наступним 
відшкодуванням винною Стороною. 
7.5. У разі підтвердження поставки неякісного Товару, Постачальник зобов'язаний сплатити Замовнику 
штрафні санкції у розмірі 10 (десяти) відсотків від ціни неякісного Товару. 
7.6. Постачальник за несвоєчасне виконання гарантійних зобов'язань, визначених п.2.5 Договору, 
сплачує Замовнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, діючої на момент нарахування пені, 
від ціни Договору за кожен день затримки. 
7.7. Замовник за затримку оплати Товару сплачує Постачальнику пеню в розмірі подвійної облікової 
ставки НБУ, діючої на момент нарахування пені, від вартості неоплаченого Товару за кожен день 
затримки. 
7.8. Сплата штрафних санкцій не звільняє сторону, яка їх сплатила, від виконання прийнятих нею 
зобов'язань за Договором. 

8. Обставини непереборної сили 
8.1. При настанні обставин непереборної сили, тобто неможливості повного або часткового виконання 
кожною із Сторін зобов'язань за Договором, у тому числі: пожеж, стихійних лих, воєнних дій будь-
якого характеру, блокади, актів органів влади й інших органів (введення мораторію, рішень, 
розпоряджень, постанов та ін.), що робить неможливим виконання зобов'язань за Договором та не 
залежать від волі Сторін, термін виконання зобов'язань відкладається на час, протягом якого будуть 
діяти такі обставини. 
8.2. Якщо обставини будуть продовжуватися на строк більше ніж 3 (три) календарних місяця, то кожне 
із Сторін буде мати право відмовитися від виконання своїх зобов'язань за Договором бе; 
відшкодування іншій Стороні будь-яких збитків. 
8.3. Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов'язань за Договором, повинна негайне 
письмово повідомити іншу Сторону про настання і припинення обставин, що перешкоджаюті 
Сторонам у виконанні своїх зобов'язань за Договором. 
8.4. Сторона, для якої створилась неможливість виконання зобов'язань за Договором, повинна негайно 
але в будь-якому разі не пізніше 10 (десяти) календарних днів письмово повідомити інші Сторони пре 
настання і припинення обставин, що перешкоджають виконанню умов Договору. Несвоєчасні 
повідомлення/неповідомлення про обставини непереборної сили позбавляє відповідну Сторону прав; 
посилатися на ці обставини в майбутньому. 
8.5. Факти, викладені в повідомленні про настання і припинення обставин непереборної сили, повинн 
бути підтверджені відповідним сертифікатом Торгово-Промислової Палати України або іншил 
компетентним на це органом. 

9. Вирішення спорів 
9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхол 
взаємних переговорів та консультацій. 
9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди з приводу предмета спору шляхом переговорів, всі спори ті 
розбіжності Сторін щодо виконання умов Договору вирішуються в судовому порядку за встановленої» 
підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства. 

10. Строк дії Договору 
10.1. Договір вважається укладеним і вступає в силу з моменту його підписання Сторонами т 
скріплення печатками Сторін та діє до 31 грудня 2015 року. 
10.2. Дія Договору достроково припиняється за умови: 

а. повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором; 
б. за згодою Сторін; 
в. з інших підстав, передбачених чинним законодавством України. 

10.3. Закінчення терміну дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, як 
мало місце під час дії Договору. 

11. Внесення змін до Договору 
11.1. Всі зміни та доповнення до Договору оформлюються додатковими угодами до Договору. 



11.2. Додаткові угоди та додатки до Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу ; 
разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками. 

12. Інші умови 
12.1. Усі правовідносини, що виникають з Договору або пов'язані із ним, регламентуються Договоре^ 
та відповідними нормами чинного в Україні законодавства. 
12.2. Після підписання Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори 
протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чі 
інакше стосуються Договору, втрачають юридичну силу. 
12.3. Сторона, несе повну відповідальність за правильність вказаних нею в Договорі реквізитів т< 
зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти інші Сторони про їх зміну, а у раз 
неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків. 
12.4. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за Договором однією із Сторін до треті? 
осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншими Сторонами. 
12.5. Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українськок 
мовою, у 2 (двох) автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному дл5 
кожної із Сторін. 

13. Додатки до Договору 
Невід'ємною частиною Договору є: Специфікація Товару. 

14. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін 

Замовник 
Департамент житлово-комунального комплексу 

Черкаської міської ради 
18000, м. Черкаси, 
вул. Б.Вишневецького,36, 
р/р 35411020048486, ГУДКСУ у Черкаській області 
МФО 854018, 
код ЄДРПОУ: 26323404 
т.(0472)361138 

Постачальник 
TOB «Шинний центр», 

18029, м. Черкаси, вул. Конєва, 2 
р/р 26005060282596 у ПАТ КБ «Приватбанк», 
філія м. Черкаси, МФО 354347, 
ІПН 361965923015, номер свідоцтва 100149989, 
код ЄДРПОУ: 36196595, 
т . ( 
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Додаток до Договору 
№ /Оа від « /Iі» f f 2015 року 

Специфікація Товару 

Найменування предмету закупівлі 
Одиниці 
виміру Кількість 

Ціна за 
одиницю, без 

ПДВ, гри. 

Загальна 
вартість, без ПДВ, 

грн. 

Автошина 12R20 Росава И-332 , Д-4 18PR 
154/149J 

шт. 36 4383.25 157797.5 

•w 

Сума ПДВ 31559,5 
•w 

Усього з 
ПДВ 189 357.0 

Замовник 
Департамент житлово-комунального комплексу 

Черкаської міської ради 
18000, м. Черкаси, 
вул. Б.Вишневецького,36, 
р/р 35411020048486, ГУДКСУ у Черкаській області 
МФО 854018, 
код ЄДРПОУ: 26323404 
т.(0472)361138 

Постачальник 
TOB «Шинний центр», 

18029, м. Черкаси, вул. Конєва, 2 
р/р 26005060282596 у ПАТ КБ «Приватбанк», 
філія м. Черкаси, МФО 354347, 
ІПН 361965923015, номер свідоцтва 100149989, 
код ЄДРПОУ: 36196595, 
т. (0472) 66-14-16 


