
Рамкова угода 
поставки товару 

м. Черкаси » липня 2015 року 
Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради, в особі голови комітету 

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

департаменту Наумчука Андрія Миколайовича, який діє на підставі Положення, у подальшому -
Замовник, з другої сторони, 

TOB «ВКФ «Електронтехсервіс ЛТД», в особі директора Зерній Андрія Анатолійовича, 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 рамкову 
угоду поставки товару №/£>£) від J i ^ липня 2015 року, в подальшому - Угода, про наступне: 

1. Предмет Угоди 
1.1. В порядку та на умовах, визначених Угодрю, Постачальник зобов'язується поставити, а Замовник 
у порядку та на умовах, визначених Угодою, 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 Угоди (додаток до Угоди) 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 3 (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 Угодою 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 Угоди становить 791 046,00 грн. (сімсот дев'яносто одна тисяча сорок шість гривень 00 
коп.) з ПДВ. 
3.3. Ціна Угоди може бути зменшена за взаємною згодою Сторін. 

4. Порядок здійснення оплати 
4.1. Розрахунки за Товар здійснюються в національній валюті. України - гривні. 

здійснює оплату за Товар шляхом 
відстрочки 

ілу 5 УІ 

Замов 

рошових коштів на розрахунковий 
10 (десяти) банківських днів з 


