додаток № 1
до Контракту № 17/0350/69 вiд 30.05.2017 р.

м. Кременчук

30.05.2017 р.

спЕциФIкАц'я
N

Позначення та найменування

п/п
_hJ

КдМ2013 0000000 Установка асфальтозмiшувальна

1.

кIл-ть

од.вим.

1

шт .

Шна в грн.безпдв8259ЗЗ5,00сумА:

Сума в грн.безпв

д
8 259 335,008259335,00-

пдв 20%
1651867,ОО
9 911202,00
до сплати
Сума до сплати за додатком №1 становить 9911202,00 (дев'ять мiльйонiв дев'ятсот

одинадцять тисяч двiстi двi) грн. 00 коп. у т. ч. ПдВ -1651867,00 грн..

2. Продукцiя пqстачаеться на умовах FCA - склад ПАТ «Кредмаш», м. Кременчук. Умови
постачання ро3умiються згiдно з правилами «Iнкотермс» у редакцi.I. 2010 року.

``

Змiна умов постачання Продукцi.I. оформляеться додатковою угодою.
З. Продукцiя повинна бути вiдвантажена у вереснi 2017 р. за умови дотримання термiнiв оплати,

вiдповiдно до п. 4 цього додатку.
4. Покупець здiйснюе оплату 3гiдно з п. 1 цього додатку шляхом переказу коштiв на
розрахунковий рахунок Продавця 3а наступним графiком:

- 3 000 00О,00 (три мiльйони } грн. ОО коп. -у строк до о3.06.2017 р.;
- 2 000 000,00 (два мiльйони } грн. 00 коп. -у строк до 3О.07.2017 р.;
- 2 000 000,00 (два мiльйони i грн. o0 коп. -у строк до ЗО.08.2017 р.;
-2 911202 ,00 (два мiльйони дев'ятсот одинадцять тисяч двiстi двi) грн. 00 коп. -протягом 5-ти (п'яти)

банкiвських днiв пiсля повiдомлення Продавця про готовнiсть Продукцi.I.до вiдвантаження.
допускаеться часткова оплата та дострокове виконання Покупцем 3обов'язань по оплатi за
продукцiю.
5. У разi недотримання термiнiв оплати, 3гiдно п. 4 цього додатку, Продавець мае право
нарахувати Покупцю пеню у розмiрi подвiйно.і. облiково.і. ставки НБУ за кожен день несплати, а
Покупець зобов'язаний сплатити суму пенi на вимогу Продавця.

dгкр`

6. Умови проведення шефмонтажних та пусконалагоджувальних робiт на поставлену Продукцiю

обумовлюються в окремому контрактi.

7. Гарантiйний термiн на поставлену Продукцiю -12 (дванадцять) календарних мiсяцiв з моменту
3апуску в експлуатацiю, але не бiльше 15 (п'ятнадцять) календарних мiсяцiв з дня вiдвантаження

заводом-виробниі{ом.
8. Установка асфальтозмiшувальна КдМ2013, продуктивнiстю до 110 т/год., для роботи на рiдкому
паливi, з мiкропроцесорно.і' системою управл|ння, 3 комбiнованою системою пилеочiсткi.
Зi складу установки виключено: - теплогенератор з прив'язкою (1шт.); цистерна (2шт.), агрегат

готово.I. сумiшi (з електрообладнанням), система обприскування.

даний додаток № 1 е невiд'емною частиною Контракту №17/ОЗ50/69 вiд ЗО.05.2017 р.

додаток № 2
до Контракту № 17/0350/69 вiд 30.05.2017 р.

м. Кременчук

30.05.2017 р.

Склад установки асфальто3мiшувально.I. КдМ201З,

що постачаеться за додатком №1 Контракту № 17/О350/69 вiд 30.05.2017 р.
Агрегат живлення (жладgТЕ=ЕЕFТнЪти §ложiа{V = 5 # вмЗ' ж 4Ф №З} зстрiчкоЁимиживильникамиi+стрiчt{овогоконве€ра)
Решiтка негабариту ,
КонвеЕр {ширина стрічки 500 мм)Агрегатсушильний(складаеться з установки сушильного барабана з

термоiзоляцi€ю, агрегата топочного 3 пальником для роботи на рiдкому
пал иві, системи пилеочiсткi)++
Агрегат змішувалIьний (складаеться з блоку грохоту, верхнiй i середнiйблокизбункеромгарячихматерiалiвздозаторами,нижнiйблокзi
fг"

1

1
1
1

1

змiшувачем з масою замiсу 1500 кг, елеватор кам'яних матерiалiв,
елеватор мiнерального порошку+ б#"ёр надлишкiв i негабариту}Агрегатмiнеральногопорошку(V=З2,5mЗ)зiшнеком
11

Агрегат пилу (V=26mЗ) з елеватором пилу•

Нагрівач бhуму (V=30mЗ) з пальником Riе1Iо_емнiстьдляпалива(V=із,3hiЗ)Ытумопроводзнасоснимиустановками(2шт)

1
1

1

Пневмосистема з компресорами
Блок

керування

1

(мiкропроцесорна

система

управлiння,

панелi

1

управлiння, кондицiонери)

Комплектелекtрообладнання

1

КОмплектексплуатацiйно.і.документацi.і.

1

даний додаток № 2 € невiд'€мною частиною Контракту №17/0350/69 вiд ЗО.05.2017 р.
Eiii

пIдписи сторIн
продАвЕць

I.е. грек /

зорипн~Аш`,{,

зпдно

додаток № З
до Контракту № 17/ОЗ5О/69 вiд 30.05.2017 р*

м. кременчук

z9.Об.2017 р.

спЕциФ1кАщя

N

Найменування

П{.зіIачення

п/п
1

КдМ2013 770()00()

кiл

од.

щна' [`р1`1'

сума' ,.р,,.

-ть

вим.

(бс,! пдв)

(бе`! пд13)

]

'J.Iт

акреі`а`і. цеjlі{tтіозг]о.I. лобавки

202500.()0

2tJ250().00

сумА:

202 500.00

ПдВ20о;{l
ВСItОГО ЗIщ1]:

1.

40 s00эоо
243 000,u0

Сума до сплати за додатком №3 становить z43 000,00 ( дВ|СТI СОРОК ТРИ ТИСЯЧ| ГРН ОО КОП`),

у т. ч. ПдВ -40 500,00 грн.
z. Продукцiя постачаеться на умовах FCA - склад ПАТ «Кредмаш», м. Кременчук. Умови
псжтачання роэумiються згiдно з правилами «|нкотермс» у редакцi'і. 2010 року.

3мiна умов постачання ПродукцiТ оформляеться додатковою угодою,
З. Продукц|я повинна бути вiдвантажена у вереснl 2017 р. за умови дотримання термiнiв оплати,

вiдповiдно до п. ? цього додатку.
4. Покупець здiйсню€ оплату згiдно з п. 1 цього додатку шляхом переt<азу коштiв на
розрахyнковhй рахунок Продавця у термiн до о8 липня 2017Iэ[
допускаеться часткова оплата та дострокове виконання Покупцем зобов'язань г`о оплатi за

продYкщю.
5. У разi недотримання термiнiв оплати, згiдно п. 4 цього додаткy, Продавець ма€ право
нарахувати Покупцю пеню у розмiрi подвiйноТ облiковоТ ставки НБУ за кожен день несплати, а
`'Покупець зобов'язаний сплатити суму пен| на вимогу Продавця.

даний дод'аток № 3 € невiд'€мною частиною Контракту №17/ОЗ50/69 вiд ЗО.05.2017 р.
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