
Договір 
поставки товару ШК 'З 

м. Черкаси « / (?» жовтня 2015 року 
Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради, в особі голови комітету 

конкурсних торгів Барабохи Олександра Володимировича, у подальшому - Замовник, 
Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради, в особі директора 

Наумчука Андрія Миколайовича, який діє на підставі Статуту, у подальшому - Платник, з другої 
сторони, 

Дочірнє підприємство «Автоскладальний завод №1» Публічного акціонерного товариства 
«Автомобільна компанія «Богдан Моторе», в особі директора Джули Миколи Михайловича, який 
діє на підставі Статуту, у подальшому - Постачальник, з третьої сторони, які разом, у подальшому -
Сторони, а кожен окремо - Сторона, за результатами проведення конкурсних торгів, уклали договір 
поставки товару ВІД «/£» жовтня 2015 року, у подальшому - Договір, про наступне: 

1. Предмет Договору 
1.1. В порядку та на умовах, визначених Договором, Постачальник зобов'язується поставити, а 
Платник, в порядку та на умовах, визначених Договором, зобов'язується прийняти й оплатити 
Постачальнику засоби та устаткування транспортні інші (надалі - Товар), в кількості, 
комплектації та за ціною, вказаними у Специфікації Товару (Додаток до Договору), яка є невід'ємною 
частиною Договору. 

2. Якість Товару 
2.1. Товар, що постачається, повинен бути таким, що не був у користуванні, не раніше 2015 року 
випуску, на момент поставки сертифікований відповідно до вимог чинного законодавства України, а 
також відповідати вимогам ДСТУ 4905:2008, Правилам СЕК ООН №107-01. 
2.2. Комплектація Товару, що постачається, повинна відповідати діючому серійному сертифікату 
відповідності УкрСЕПРО, технічним умовам на Товар його виробника, а також умовам Договору. 
2.3. У разі виявлення виробничих дефектів, які не могли бути встановлені при звичайному огляді 
Товару під час його приймання Платником, протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту 
приймання-передачі Товару, Постачальник гарантує за власний рахунок усунути ці дефекти протягом 
5 (п'яти) календарних днів від дати складання відповідного акту за підписами уповноважених 
представників Платника і Постачальника. 

3. Ціна Договору 
3.1. Ціна Товару включає його вартість, витрати по його транспортуванню до місця поставки, 
зберігання на складі Постачальника, оформленню необхідної документації для здійснення його 
купівлі-продажу за Договором, витрати по транспортуванню Товару до місця, визначеного Договором. 
3.2. Ціна Договору становить 32 040 000,00 грн. (тридцять два мільйона сорок тисяч гривень 00 
коп.) з ПДВ. 

4. Порядок здійснення оплати 
4.1. Розрахунки за Товар здійснюються в національній валюті України - гривні. 
4.2. Розрахунки за Товар здійснюються у наступному порядку: 

- попередня оплата 30% (тридцять відсотків) від суми рахунку (інвойсу) за кожну очікувану 
партію Товару на протязі ЗО (тридцяти) днів, починаючи з дати отримання Платником 
рахунку (інвойсу); 
70% (сімдесят відсотків) від суми кожної поставленої партії Товару 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 у п.5.3. Договору. 
4.4. У разі затримки бюджетного фінансування та/або затримки здійснення платежів не з вини 
Платника, розрахунок за надані Послуги здійснюються протягом 3 (трьох) банківських днів з дати 

Платником бюджетного фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок та/або 
платежі. 



4.5. Оплата вважається здійсненою з моменту зарахування відповідної суми грошових коштів на 
поточний рахунок Постачальника, вказаний у розділі 15 Договору. 

5. Поставка товару 
5.1. Товар повинен бути поставлений комплектно протягом 3 (трьох) місяців з моменту отримання 
Постачальником від Платника відповідної заявки, при умові сплати Платником авансу або отримання 
Постачальником від Платника Муніципальної гарантії м. Черкаси щодо сплати за Товар за Договором, 
але не пізніше 31.12.2015. 
5.2. Постачальник зобов'язаний, поставити Товар Платнику на умовах DDP (Інкотермс 2010 року) за 
адресою: м. Черкаси, просп. Хіміків,82. 
5.3. Факт поставки Товару посвідчується підписами уповноважених представників Платника і 
Постачальника у видатковій накладній на Товар, яка підписується у 2 (двох) примірниках. 
Постачальник обов'язково надає Платнику примірник копії діючого серійного сертифікату 
відповідності УкрСЕПРО, документи, необхідні для експлуатації Товару (Інструкція з експлуатації, 
Сервісна книжка, Гарантійні умови). 
5.4. Датою поставки Товару є дата підписання уповноваженими представниками Платника і 
Постачальника видаткової накладної на Товар. 
5.5. Ризики випадкового знищення, втрати або пошкодження Товару переходять до Платника з 
моменту передачі Товару Платнику та підписання уповноваженими представниками Постачальника і 
Платника Акту приймання-передачі Товару. 
5.6. Товар вважається поставленим комплектно за умови передачі Постачальником Товару та 
комплекту документів, вказаних в п.5.3 Договору. 
5.7. У випадку виявлення недоліків під час поставки (передачі) Товару, ці недоліки повинні бути 
відображені в Акті приймання-передачі Товару. 
5.8. Постачальник, після підписання уповноваженим представниками Платника і Постачальника Акту 
приймання-передачі Товару, зобов'язаний, в термін, визначений в Акті, за власний рахунок усунути 
всі недоліки вказані в Акті (при наявності). 
5.9. Перехід права власності на Товар до Платника відбувається після виконання Постачальником 
вимог п.5.2 Договору, підписання уповноваженими представниками Платника і Постачальника Акту 
приймання-передачі Товару, а також здійснення Платником оплати за Товар, в порядку, визначеному 
розділом 4 Договору. 

6. Права та обов'язки Сторін 
6.1. Платник зобов'язується: 

6.1.1 .Своєчасно та у повному обсязі сплатити за поставлений Товар. 
6.1.2. Прийняти Товар в порядку та строки, визначені Договором. 

6.2. Платник коштів має право: 
6.2.1. Достроково розірвати Договір, у разі невиконання зобов'язань Постачальником, 

повідомивши його про це протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту прийняття такого рішення. 
6.2.2. Контролювати поставку Товару у строки, встановлені Договором. 
6.2.3. Повернути рахунок Постачальнику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення 

документів, зазначених у пунктах 5.3. Договору. 
6.3. Постачальник зобов'язується: 

6.3.1. Забезпечити поставку Товару в асортименті, кількості та комплектації, вказаній у додатку 
до Договору, у строки, встановлені Договором. 

6.3.2. Забезпечити поставку Товару, якість якого відповідає умовам, встановленим розділом 2 
Договору. 
6.4. Постачальник має право: 

6.4.1. Своєчасно та у повному обсязі отримувати плату за поставлений Товар. 
6.4.2. На дострокову поставку Товару за письмовим погодженням Платника. 
6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Платником достроково розірвати ДОГОЕ 
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7. Гарантійні зобов'язання 
7.1. Товар, що постачається за Договором - є новим. Постачальник гарантує, що реалізований ним 
Товар не перебуває в угоні, у розшуку, не обтяжений договором застави та іншими зобов'язаннями, 
пов'язаними з переходом права власності до Платника. 
7.2. Постачальник надає Платнику можливість перевірити якість наданих послуг з передпродажної 
підготовки Товару і його комплектність. 
7.3. Встановлений Постачальником для Товару гарантійний строк його експлуатації становить не 
менше строку, встановленого виробником, але за будь-яких умов не менше 2 (двох) років, який 
обліковується з моменту його передачі Платнику або 100 000 (сто тисяч) км пробігу, залежно від 
того, яка подія наступить раніше. Крім того, гарантія від наскрізної корозії кузова у місцях оброблених 
антикорозійними і антигравійними мастиками має бути не менше 10 (десяти) років, лакофарбовим 
покриттям - не менше 5 (п 'яти) років. 
7.4. Постачальник підтверджує, що протягом гарантійного строку заводські дефекти Товару, які 
встановлені фахівцями, визначених у сервісній книжці на Товар, станцій технічного обслуговування і 
виявлені протягом гарантійного строку, будуть усунуті шляхом безкоштовної заміни або 
безкоштовного ремонту деталей Товару, що мають дефекти виробничого характеру. Необхідність 
заміни або можливість ремонту встановлює відповідна станція технічного обслуговування, що вказана 
у сервісній книжці на Товар. Строки виконання гарантійного ремонту визначаються складністю 
несправностей, які виникли, але не повинні перевищувати 14 (чотирнадцять) календарних днів з 
моменту передачі Платником Товару до станції технічного обслуговування, визначеної в сервісній 
книжці на Товар. 
7.5. У разі експлуатації, протягом гарантійного строку, Товару з порушенням правил, встановлених 
Договором, інструкцією з експлуатації й сервісною книжкою на Товар, або Платник не виконував 
рекомендацій Постачальника щодо експлуатації Товару, ремонт Товару проводиться за рахунок 
Платника. 
7.6. Для визнання гарантійних зобов'язань Постачальника за дефектами, виявленими протягом 
гарантійного періоду, Платнику необхідно виконувати наступні умови: 

• Товар повинен експлуатуватися відповідно до вимог, викладених в Інструкції з експлуатації 
Товару, Сервісній книжці, Гарантійних умовах і Договорі. 

• Протягом гарантійного періоду Товар повинен регулярно (в строки, зазначені в Сервісній 
книжці) проходити сервісне обслуговування. 

7.7. Послуги сервісного обслуговування Товару є платними. Вартість цих послуг, а також вартість 
використаних під час обслуговування видаткових матеріалів, оплачуються Платником відповідно до 
цін, затверджених сервісними станціями, що визначені Постачальником. 
7.8. Платник зобов'язаний протягом гарантійного періоду забезпечити збереження пломб на приводі 
вимірювання швидкості і одометрі Товару, якщо такі встановлені. 
7.9. Платнику забороняється протягом гарантійного періоду самостійно (або із залученням третіх осіб) 
ремонтувати або модифікувати Товар, розбирати його окремі вузли й агрегати, а також здійснювати 
встановлення на Товар будь-якого додаткового обладнання. 
7.10. Постачальник звільняється від гарантійних зобов'язань за проданим Товаром у випадках: 

• порушення Платником вимог пунктів 7.5. та 7.6. Договору; 
• якщо Товар потрапив у дорожньо-транспортну пригоду; 
• при виникненні несправностей під впливом різних зовнішніх факторів, таких як: кислотні дощі, 

смолисті опади, промислові викиди, град, блискавки, удари каменів, вплив солі, вплив інших 
природних факторів, зберігання Товару у невідповідних умовах, а також у випадку заподіяння 
Товару шкоди третіми особами; 

• визначених у Гарантійних умовах. -гтаг,.. 
8. Відповідальність Сторін 

^онання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором 
^бачену законами України Д о г о в о р о м . 

а «ч / ш і М \ І Ж о || 
Платник 

їй 

Постачальшік^ 

несуть 

^ Р А Ї Й ^ 
4 1 0 « 



w 

8.2. Платник за затримку оплати Товару сплачує Постачальнику пеню у розмірі подвійної облікової 
ставки НБУ, діючої на момент нарахування пені, від вартості неоплаченого Товару за кожен день 
затримки. 
8.3. Постачальник за несвоєчасну поставку Товару Платнику сплачує останньому пеню у розмірі 
подвійної облікової ставки НБУ, діючої на момент нарахування пені, від ціни Договору за кожен день 
затримки. За прострочення поставки Товару за Договором понад ЗО (тридцяти) календарних днів 
Постачальник, додатково, сплачує Платнику штраф у розмірі 5 (п'яти) відсотків від ціни Договору. 
8.4. Постачальник за несвоєчасне виконання ним гарантійних зобов'язань, сплачує Платнику пеню у 
розмірі подвійної облікової ставки НБУ, діючої на момент нарахування пені від ціни Договору, за 
кожен день затримки виконання гарантійних зобов'язань. 
8.5. У разі підтвердження поставки неякісного Товару, що фіксується в Акті приймання-передачі 
Товару з чітким переліком усіх виявлених недоліків (дефектів) Товару, Постачальник зобов'язаний за 
домовленістю Сторін, у термін, що не перевищує 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту 
передачі Товару Постачальнику на усунення недоліків, усунути їх, або, пропорційно, зменшити ціну 
Договору. Вартість недоліків, на яку відбудеться зменшення ціни Договору визначається за згодою 
Платника і Постачальника. У разі не досягнення згоди щодо вартості недоліків Товару, проводиться 
його незалежна експертиза в уповноважених на це установах чи організаціях. Оплата вартості 
експертизи сплачується ініціатором проведення експертизи із наступним відшкодуванням винною 
Стороною. 
8.6. У разі порушення Постачальником умов п.8.5. Договору, у частині термінів усунення недоліків, 
останній має сплатити Платнику пеню за порушення термінів усунення недоліків, розмір якої 
дорівнює подвійній обліковій ставці НБУ, яка діяла на момент нарахування пені, від ціни Договору за 
кожен день порушення цих термінів. 
8.7. Сплата штрафних санкцій не звільняє сторону, яка їх сплатила від виконання прийнятих нею 
зобов'язань за Договором. 

9. Обставини непереборної сили 
9.1. 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. 
9.2. Якщо обставини будуть продовжуватися на строк більш ніж 3 (три) календарних місяця, то кожна 
із Сторін буде мати право відмовитися від виконання своїх зобов'язань за Договором без 
відшкодування іншій Стороні будь-яких збитків. 
9.3. Сторона, для якої створилась неможливість виконання зобов'язань за Договором, повинна 
негайно, але у будь-якому разі не пізніше 10 (десяти) календарних днів письмово повідомити інші 
Сторони про настання і припинення обставин, що перешкоджають виконанню умов Договору. 
Несвоєчасне повідомлення/неповідомлення про обставини непереборної сили позбавляє відповідну 
Сторону права посилатися на ці обставини в майбутньому. 
9.4. Факти, викладені у повідомленні про настання і припинення обставин непереборної сили, повинні 
бути підтверджені відповідним сертифікатом Торгово-Промислової Палати України або іншим 
компетентним органом. 

10. Вирішення спорів 
10.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом 
взаємних переговорів та консультацій. 
10.2. У разі недосягнення Сторонами згоди з приводу предмета спору шляхом переговорів, то всі 
спори та розбіжності Сторін щодо виконання умов Договору вирішуються в судовому порядку за 

підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного__^ Україні 

Плати 

відповідно до чинногс 

m Soi 



А 

11. Строк дії Договору 
11.1. Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та 
скріплення печатками Сторін. 
11.2. Дія Договору припиняється за умови: 

a. повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором; 
b. за згодою Сторін; 
c. з інших підстав, передбачених чинним законодавством України та Договором. 

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

12. Внесення змін до Договору 
12.1. Всі зміни та доповнення до Договору оформлюються додатковими угодами до Договору. 
12.2. Додаткові угоди та додатки до Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у 
разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками. 
12.3. Підставами зміни Договору, у тому числі, є: 

• зміни умов та порядку оплати у разі прийняття після укладення Договору нормативно-правових 
актів, які регулюють питання оплати за рахунок державних коштів, відповідно до правил, 
установлених такими актами; 

• зміни ціни Товару у зв'язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно змінам таких ставок; 
• зміни ціни Товару у разі зміни встановленого згідно із законодавством органами державної 

статистики індексу інфляції. 
13. Інші умови 

13.1. Усі правовідносини, що виникають з Договору або пов'язані із ним, регламентуються Договором 
та відповідними нормами чинного в Україні законодавства. 
13.2. 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 чи 
інакше стосуються Договору, втрачають юридичну силу. 
13.3. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею в Договорі реквізитів та 
зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти інші Сторони про їх зміну, а у разі 
неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків. 
13.4. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за Договором однією із Сторін до третіх 
осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншими Сторонами. 
13.5. Договір складено при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською 
мовою, у 3 (трьох) автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для 
кожної із Сторін. 

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

15. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін 
Замовник 

Департамент економіки та розвитку 
Черкаської міської ради 

18000, м.Черкаси, 
вул. Б. Вишневецького, 36, к.214, 
т.(0472)360168 

іЛ'ЮВИ ки^Гюіу ! конк\рСни\ торгів 
^ ^ О М ^ ^ І -

А ^ІСА У \ Барабоха О.В. — ' Т Ч л . *Ї>\\ 

Платник 
Департамент житлово-

комунального комплексу 
Черкаської міської ради 

18000, м. Черкаси, 
вул. Байди Вишневецького,36 
р/р - - V -
в ГУДКСУ у Черкаській області, 
МФО 854018 
код ЄДРПОУ: 26323404, 
теі | . |Й73)361135 

Р 1 / 

Йаумчук А.М. 
м.п. 

Постачальник 
ДП «АСЗ №1» 

АТ «АК «Богдан Моторе» 

43010, м. Луцьк, вул. Рівненська,42, 
код ЄДРПОУ: 21752230, р/р 
26004010040082 в АБ «Південний» м. 
Львів, МФО: 328209, ІПН: 
217522303189 ... 
Свідоцтво-ш 
№100-2^5781, ( 
тел.(0332)784125> 

/директор 

:а ПДВ 

м.п. ' 

V 

та* 
Платник 

'4108^ 
Постачаль 
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Додаток до договору 

• жовтня 2015 року 

Специфікація Товару 

Найменування предмету 
закупівлі 

Модель, марка, виробник Одиниця 
виміру 

Кількість, 
шт. 

Ціна за 
одиницю, грн. 

з ПДВ 

Загальна вартість, 
грн. 

з ПДВ 
Засоби та устаткування 
транспортні, інші, 
н.в.і.у. {тролейбуси) 

«Богдан» Т70117, ДП 
«АСЗ №1» АТ «АК 
«Богдан Моторе» 

шт. 8 4 005 000,00 32 040 000,00 

№ 
з/п 

Характеристики Опис 

1. 

Тип транспортного засобу 

Тролейбус пасажирський великої пасажиромісткості з 
низьким рівнем підлоги на 100% площі салону, 
пристосований для стоячих пасажирів (ДСТУ 4905:2008), 
пристосований для пасажирів з обмеженими фізичними 
можливостями, рік випуску не раніше 2015 р., 
сертифікований в Україні. 

2. 
Відповідність конструкції 
нормативам 

Тролейбуси повинні відповідати вимогам Правил ЄЕК 
ООН №107-01 

3. 
Відповідність конструкції 
нормативам Тролейбуси повинні мати діючий серійний сертифікат 

відповідності УкрСЕПРО 
Кузов 

Тип кузова 
Вагонного типу, несівний металевий з використанням 
пластикових панелей 

Місць для сидінь, шт. Не менше 30 
Максимальна місткість, чол. Не менше 100 
Наявність відкидних пандусів 
для заїзду пасажирів на візках 

Один, в середніх дверях 

Наявність пристосувань для 
кріплення інвалідних колясок 

Не менше одного комплекту 

Вікна бокові 

Тоновані (50%), із загартованого скла, вклеєні у кузов, з 
кватирками, крім вікон кватирки водія (тонування не 
більше 30%). Висота кватирок повинна складати не менше 
40% від загальної висоти вікна 

7. Скло лобове Тришарове, вклеєне у каркас 
8 . 

Вікно заднє 
Тоноване (не більше 50%) із загартованого скла, вклеєне у 
каркас 

9. 
Висота підлоги 

Не вище 360 мм від землі на 100% площі салону, 
призначеної для стоячих пасажирів 

10. Висота сходинки, мм Не більше 340 
2+2+2 

Дистанційне електропневматичне з робочого місця водія, з 
середини і ззовні тролейбуса. 

£ оу ( И « 
£ ег 

Vи \ 
В^ V 

Платник 

Формула дверей 
12. Двері 

Керування дверима 
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довжина (по кузову) 
ширина 
висота 

Не більше 12500,0 
Не більше 2550,0 
Не вище 3800,0 

14. Повна маса, кг Не більше 19000,0 
15. Мін.радіус розвороту, м Не більше 12,5 
16. Антикорозійна обробка Обробка антикорозійними та антигравійними мастиками 
17. Лакофарбове покриття Стійкість покриття від впливу навколишнього середовища 
18. 

Транспортна інформаційна 
система для пасажирів 

Передній електронний маршрутний покажчик номера 
маршруту й назв кінцевих станцій маршруту. 
Індикатор номера маршруту з електронним 
маршрутовказівником на задній стороні. 
Боковий електронний маршрутний покажчик номера 
маршруту, назви кінцевих та проміжних станцій (вулиць) 
маршруту на правій стороні, бігуча строка у салоні з 
інформацією назви проміжних станцій (вулиць) маршруту , 
зовнішній аудіоінформатор назв зупинок маршруту. 

19. Термошумоізоляція та 
декоративно-оздоблювальні 
матеріали внутрішніх поверхонь 
салону та кабіни водія 

3 негорючого або важкогорючого матеріалу * 

20. Покриття підлоги Антиковзке типу грабіол або аналогічний 
21. Вимоги щодо технічних 

пристроїв, які полегшують 
доступ для пасажирів з 
обмеженими можливостями 
пересування 

Згідно з Правилами СЕК ООН № 107-01 

Двигун 
1. Тип Постійного або змінного струму 
2. Потужність двигуна, кВт Не більше 180 

Передня вісь та ведучий міст 
1. Передня вісь Незалежна, виробник або еквівалент. 
2. Ведучий міст Портальний, виробник ' ^ Б " , або еквівалент 

Система стисненого повітря та гальмівна система 
1. 

Робоча гальмівна система 

Пневматична, з розділенням на контури, з використанням 
апаратів фірм Wabco (Німеччина), KnorrBremse 
(Німеччина) або еквівалент, з ABS виробництва фірм 
Wabco (Німеччина), KnorrBremse (Німеччина) або 
еквівалент, із запобіжними клапанами між контурами. 

2. Запасна гальмівна система Один з контурів робочої гальмівної системи 
3. Стоянкова гальмівна система 

Гальма ведучого моста, урухомлювальні пружинними 
енергоакумуляторами з пневматичним керуванням 

4. Допоміжна гальмівна система Електродинамічне гальмо, функцію якого виконує тяговий 
електродвигун 
Робоче місце водія 

1. 
Відділення водія 

Відокремлене від пасажирського салону суцільною (до 
стелі) перегородкою, обладнане вікнами та дверима, а 
також двома запасними виходами 

Т' 
ЙР?? K^pNiOßc уііравління 3 гідравлічним підсилювачем, кермова колонка 

регульована за кутом нахилу та по висоті. д 

ijps-
ш* Плаї 

a: a v 
w w й 0-

[1 4 J4 ST/",* bj 

ИК 



Гідравлічний підсилювач керма повинен забезпечувати 
роботу керма, у т.ч. на протязі не менше 10с при зникненні 
напруги контактної мережі 

о J. Крісло водія М'яке, регульоване 
4. Дзеркало зовнішнього огляду Не менше чотирьох (не менше двох з електропідігрівом) 
5. 

Регулювання крісла водія 
По висоті, по нахилу спинки, по горизонтальному 
переміщенню горизонтальної подушки, по висоті 
горизонтальної подушки. 

6. 
Гучномовний зв'язок 

Електронний мовний інформатор з можливістю оголошень 
через мікрофон, або транспортний гучномовний пристрій, і 
не менше ніж 4 динаміки у салоні + 1 у кабіні водія. 

7. Сонцезахисні шторки По лобовому склу та лівому боковому склу водія 
8. Органи керування режимом 

руху 
Органи керування режимом руху тролейбуса повинні 
відповідати вимогам ДСТУ 4905-2008. 
Пневмопідвіска 

1. 

Передня вісь 

Незалежна, пневматична з двоважильними напрямними 
пристроями, двома пружними елементами, двома 
телескопічними гідравлічними амортизаторами та 
регулятором положення кузова. 

2. 

Ведучий міст 

Залежна, пневматична зі штанговим напрямним пристроєм, 
чотирма пневматичними елементами, чотирма 
телескопічними гідравлічними амортизаторами та двома 
регуляторами положення кузова. 

3. Система управління 
Автоматичне регулювання рівня підлоги з системою 
нахилу кузова (кнілінг). 

Електроенергетична система 

1. 
Система управління тягою 

Тиристорна або транзисторна на IGBT транзисторах, з 
рекуперацією, європейського виробника. 

2. 
Режим електрогальмування 

Електрогальмівна система повинна забезпечити 
гальмування тролейбуса зі швидкості 60 км/год. до 5 
км/год., в т.ч. при відсутності напруги контактної мережі. 

3. 
Перетворювачі напруги 

Для бортової мережі - 600/27 V DC, для компресора -
600/380 V АС. Для гідронасоса - 600/27 V DC або 600/380 
V A C . 

4. Акумуляторна батарея 
Акумуляторна батарея повинна відповідати вимогам ГОСТ 
266902 або ГОСТ 24174 або ГОСТ 959. 

5. 
Струмоприймачі тролейбуса 

3 пневмоприводом. Контактна головка струмоприймача 
тролейбуса з змінним елементом відповідає конструкції 
тролейбусної мережі міста Замовника. 

Забезпечення мікроклімату 
1. Вентиляція салону Кватирки у бокових вікнах. 
2. Вентиляція салону водія 

Природна - припливно-витяжна через кватирку вікна водія, 
примусова - через передній опалювач. 

3. Опалення салону Електрокалорифери загальною потужністю не менше 9кВт. 
4. Опалення кабіни водія Від дворежимного електрокалорифера загальною 

потужністю не менше 6кВт. 
^-гт--—, За€оёи безпеки ^ з ^ н ? 5 ^ 

1. Л р о т и в і д к ^ п о р и Н а я в н о г о ; \ 

Платник 

\ & 



2. 
Аварійні виходи Аварійні виходи повинні бути належним чином позначені, 

поруч з ними повинні бути розташовані молотки. 
3. Буксирування Провушини спереду, ззаду місце під буксирний гак 
4. Захисна огорожа Перегородки на відстані не більше ЗО см від краю подушок 

сидінь, звернутих до дверних проходів. 
Запчастини, інструмент та пристосування 

1. 

Комплект інструментів для водія 
та пристосувань 

запасне колесо; 
вогнегасники - 2 шт. 
манометр шин; 

- світильник переносний; 
шприц для змащення; 
упори противідкатні; 
домкрат вантажопідйомністю не менше 5 т 
рим-болт; 
фарба; 

- швидкозношувальні деталі та деталі, що входять до 
складу ЗІП виробів, що закуповуються. 

Замовник 
Департамент економіки та розвитку 

Черкаської міської ради 

18000, м.Черкаси, 
вул. Б. Вишневецького, 36, к.214, 
т.(0472)360168 

сних торгів 

Барабоха О.В. 

Платник 
Департамент житлово-

комунального комплексу 
Черкаської міської ради 

18000, м. Черкаси, 
вул. Байди Вишневецького,36 
р / Р ш ш т м м ^ — 
в ГУДКСУ у Черкаській області, 
' " » О 854018 
код ЄДРПОУ: : 
тол. (0-172)3611. 

Директору. 

Постачальник 
ДП «АСЗ №1» 

АТ «АК «Богдан Моторе» 

43010, м. Луцьк, вул. Рівненська,42, 
код ЄДРПОУ: 21752230, р/р 
26004010040082 в АБ «Південний» м. 
Львів, МФО: 328209, ІПН: 
217522303ІІ 
Свідрцйо платй^ка ПДВ 
Л>П)І)275781, 

[.(0332)784125/784Д07 
МШ 

Наумчук А.1 
м.п. Щ&у _ ! и ! 

Джула М.М. 

* ,,0,,-Г 


