
Зміни до Правил для учасників торгів
ПрАТ «Львівський локомотиворемонтний завод»

на закупівлю «срібного прокату»

м. Львів                                                                                  22 березня 2016 року

1.  Викласти  Додаток  № 3  “Істотні  умови  договору”  у  новій  редакції,  що 
додається до даних змін.

Додаток № 3

Істотні умови договору

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1.  Постачальник  зобов’язується  поставити  та  передати  у  власність,  а  Замовник  прийняти  та  оплатити 
Продукцію, найменування, марка й кількість якої вказується в специфікації №1, яка є невід’ємною частиною 
договору, на умовах, що викладені у цьому Договорі.
1.2. Найменування (номенклатура, асортимент) товару: _______________________________.
Кількість товарів: згідно специфікації № 1. 

II. ЯКІСТЬ ТОВАРІВ, РОБІТ ЧИ ПОСЛУГ 
2.1.  Постачальник  повинен  передати  (поставити)  Замовнику  товар  (товари),  якість  яких  відповідає 
___________________________ зазначеним в специфікації № 1 до договору.
2.2. Підтвердженням якості з боку Постачальника є сертифікат відповідності (надається при постачанні першої 
партії Продукції), сертифікат якості та паспорт (надаються з при постачанні кожної партії Продукції).
2.3.  Гарантійний  термін  експлуатації  на  товар  встановлюється  згідно  ГОСТу,  ТУ,  креслення.  Гарантійний 
термін зберігання - згідно ГОСТу, ТУ, креслення.
2.4. Дата виготовлення товару - в межах гарантійного терміну зберігання від дати виготовлення.
2.5. Продукція, що постачається, не перебувала в експлуатації і не порушені терміни та умови зберігання.
2.6.  Вхідний  контроль,  приймання  по  якості,  асортименту,  кількості  Продукції  проводиться  кінцевим 
одержувачем  згідно  із  вимогами  нормативних  документів. ЗАМОВНИК  має  право  проводити  перевірку 
технології  виробництва  Продукції  та  приймання  її  по  якості  у  виробника  з  використанням  виробничого 
обладнання.
2.7. При виявленні невідповідності кількості, та/або якості, та/або асортименту Продукції ЗАМОВНИК може 
викликати представника ПОСТАЧАЛЬНИКА для участі в прийманні по кількості та якості Продукції.
2.8. Приймання товару за кількістю здійснюється відповідно до "Інструкції про порядок приймання продукції  
виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання по кількості", затвердженої ПДА при РМ 
СРСР від 15.06.65 р. № П-6 зі змінами  та доповненнями. 
Приймання  товару  за  якістю  здійснюється  відповідно  до  "Інструкції  про  порядок  прийомки  продукції 
виробничо-технічного призначення і  товарів народного споживання за  якістю",  затвердженої  ПДА при РМ 
СРСР від 25.04.66 р. № П-7 зі змінами  та доповненнями». 

III. ЦІНА ДОГОВОРУ 
3.1. Ціна цього Договору становить ____________ грн. (______________________________),  в т.ч. 20% ПДВ 
___________ грн. (________________________________________________).
3.2. Ціна цього Договору може бути змінена за взаємною згодою Сторін.

IV. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ
4.1. Розрахунки проводяться протягом 30 календарних днів після поставки продукції.
4.2.  Розрахунки  за  ТОВАР  за  цим  договором  здійснюються  простим  банківським  переказом  на  рахунок 
ПОСТАЧАЛЬНИКА, зазначений у цьому договорі.

V. ПОСТАВКА ТОВАРІВ
5.1.  Строк  (термін)  поставки  (передачі)  товарів  не  більше 15 календарних  днів  з  моменту  отримання 
Постачальником заявки Замовника. Поставка товару здійснюється партіями.
5.2. Місце поставки (передачі) товарів: м. Львів, вул. Залізнична, 1а, умови поставки СРТ згідно ІНКОТЕРМС-
2010.

Голова Комітету з конкурсних торгів                                                      Олійник В. І.
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