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Лот 1 - Частини запаснi, вузли та агрегати /цо автоспецтехнiки виробництва: КрАЗ, М[АЗ,
ГАЗ, ЗИЛ, УрАЛ, ПАЗ, КАВЗ, КAМАЗ, ЛЗА, Т]К-(Э, ТК-К, КС-55727))
<<

м. Львiв

<

ОVr___ Э2_2019

р.

Товариство з обмеж€ною вiдповiдальнiстпо <Т.Щ Чорметремонт)>l дttлi - Постачальник , в
особi дпректора Марченко Романа Апатолiйовича ,
що д€ на пiдставi Статугу , з одriеi сторони, та
Акцiонерне mоварасmво кУt<рzазвudобуванпя>,
Поrсупець, в особi Мартинця
Володимира Богдановича фiлil ГазопромллсJrов|оzо упрамiнttя вJlьвiвzазвudобування)), що дiс на
пйставi довiреностi ЛЪ2-139д вИ l4.12.2018p., з iншоi сторони, рЕвом iMeHoBaHi надалi - Сторони,
уклшЕI лшу Parr,rKoBy угоду на постtlвку товару, дшi - Угоду, про наступне:

дапi

I.

Пре;lмет Угоди

1.1. Предметом цiеi Угоди с Частини запаснi до автоспецтехнiки в асqртиментi (далi Товар), придбанi Покупцем, за результатами проведення конкурентного вiдбору вiдповiдно до
встановленого у Покупця Порядку закупiвель T,oBapiB та послуг за рамковими угодами (лалi конкурентний вiдбiр), затвердженого Наказом tIАТ кУкргазвидобування)) JЮ 859 вiд 20.|2.20|7
року ( надалi - Порядку).
1.2. Постачальник зобов'язуеться поставlлти Покупчевi Товар, а Покупець - прийняти i
оплатити Товар на yi\{oвutx даноi Угоди.
1.3. Постачальник гарантуе, що Товар, який е предметом Угоди е в нього в наявностi та
належить йому на правi власностi або iнrшому речовому правi, що надае йому право
розпоряджатися Товаром, е новим i не був у використаннi, не перебувае пiд забороI{ою,
вiдчуження, арештом, не е предметом застаЕи та iншим засобом забезпечення виконання
зобов'язань перед будь-якими фiзичними або юридиtIними особами, державними органами i
державою, а також не е предметом будь-якого iiншого обтяження чи обмеження, передбаченого
чинним законодtlвством Украiни.
1.4. ПостачальЕик пiдтверджу€, що уклад;ання та виконання ним цiсТ Угоди не суперечить
нормам чинного законодавства УкраiЪи та вiдповliдае його вимогам (зокрема, щодо отримання Bcix
необхiдних дозволiв та погоджень), а також пiдr:верджуе те, що укJIадання та виконання ним цiсТ
Угоди не суперечить цiлям дiяльностi Постачальника, положенням його установчих документiв чи
iнших локtlльних aKTiB.
1.5.Постачальник, пiдписуlочи цю Угоду, повнiстю та беззастережно усвiдомлюr: та
погоджусться, що у разi невизнання його переможцем по разовим процедурам конкурентного
вiдбору, загальна кiлькiсть Товару, яка буле поOтавлена Покупцю протягом дii цiсi Угоди, Iuоже
дорiвнювати нулю за цiею Угодою.
II. Якiсть lГовару

2.1. Постачальник повинен поставити Покупuю Товар, передбачений цiсю Угодою, якiсть
якого вiдповiдае сертифiкатам якостi або паспо;рта},I виробника, .Щержстандартам, технiчним або
iншим умовам, якi пред'явJIяються до Товару даного виду та пiдтверджуеться вiдповiдними
документilN{и.

i

надiйнiсть Товару, що постачаеться, протягом
2.2. ПостачальЕиК гарантуе якiстЬ
гарантiйного строку. Гарантiя на товар вiдповiдаrэ гарантiйному строку виробника, аJIе не менше
l2 мiсяцiв з дати постtlвки Товару.
III. Поставка Товару

3.1. У разi виникнення у Покупця пtlтреби у ToBapi, Покупець проводить разовi
процедури конкуреЕтного вiдбору вiдповiдно до встановленого Порядку.
3.2. Для проведення конкурентного вiдбору Покупець одночасно надсилае BciM
учасникап{, якi пiдписали ptlMкoBy угоду, запроше)ння подати цiнову пропозицiю щодо постачання
Товару шляхом направлення Постачальнику поштою та в електронному виглядi на електронну
адресу Постача;rьника вказану в Роздiлi XIV даllоlL Угоди, повiдомлення, в якому зазначае:
о найменування та мiсцезнаходження Зшловника
о назву предмета закупiвлi або частини предмета закупiвлi
о краТЕу походження та виробника товару
о кiлькiсть ToBapiB
о умови i мiсце поставки
о piK виготовлення товару
о строк поставки
. одиницю вимiру ToBapiB
. та iншi данi
3.3. Строк подачi цiновоi пропозицii посlгачання Товару для Bcix учасникiв, якi пiдписали
рамкову угоду скJIадае 5 днiв з моменту отрима]шня повiдомлення вiд Покупця. Факт отримання
запрошення подати цiнову пропозицiю пiдтверл)куеться повiдомленням про врrIення поштового
вiдправлення чи передача його пiд розписку Пос,гача.пьнику або звiт про отримання електронного
листа.
3.4. Покупець проводить розгляд цiнови:х пропозицiй, якi надiйrпли вiд учасникiв даноТ
угоди, протягом 5 днiв з моменту отримання ними повiдомлення вiд Покупця, з урЕlхуванням часу
поштового обiгу. Переможцем е той )дIасник, прrэпозицiя якого е нйбiльш економiчно вигiдною
за цiновим критерiем за р{ови iдентичностi Товару. Щiнова пропозицiя Еадана Учасникоlчt
рамковоi угоди, е офертою i не може бути змiнена ним у подальшому. Поставка Товару може
здiйснюватися за цiею Угодою лише у разi якщо Покупець визначить Постача:lьника переможцем
разовоТ процедури конкурентного вiдбору.
3.5. Покупець по;iдомляе Постача.пьника про визначення його переможцем шляхом
надсилання електронного писта на електронну а'ltpecy Постача-пьника Bкtulaнy в Роздiлi XIV даноТ
Угоди. Повiдомлення Покупцем Постачальника про визначення його переможцем е акцептом.
Пiсля отримання повiдомлення, Сторони погоджують умови та строки поставки товару. Поставка
Товару здiйснюеться за цiною, яка зазначена у цiновiй пропозицii наданiй Постачшlьником
Покупчю. В разi невиконання або неналежного виконання переможцем ршовоТ прочелури
конкурентного вiдбору cBoix зобов'язань з пс)ставки Товару протягом строку визначеного в
цiновiй пропозицii, Покупець може вибрати iншого Учасника рамковоi угоди, який надав
пропозицii разом з переможцем разовоТ процед;Fри конкурентного вiдбору, а до Постачальника
застосувати штрафнi санкцii згiдно Роздiлу VII даноi Угоди .
3.6. ,Щатою поставки Товару е дата пiдписання уповновtDкеними представниками CTopiH
акту приймання-передачi Товару або видатковоi накладноТ по кожнiй поставцi Товару по цiй
Угодi. Право власностi на Товар переходить вi,ц Постачальника до Покупчя з дати пiдписання
Сторонаrчrи акту приймання-передачi Товару або видатковоТ накладноi.
3.7. За вимогою Покупця Постач,альник письмово повiдомляе Покупця i
вантажоотримувача про готовнiсть до вiдванта.ження Товару шJlяхом направлення листа (Для
резидента).

Постача_пьник за 5 днiв до дати вiдвантаження Товару зобов'язаний надати Покупчю
(факсом або електронною поштою) Еаступну iнф,эрмачiю:
. номенкJIатуру ТоварУ
n BapTicTb Товару
кiлькiсть мiсць
о габарити Товару
о вага нето/брутто

.

вiдвантаження Товару здiйснюеться пirсля отримання Постача-rrьником погоджеl{ня

Покупця (для нерезидента).
3.8. За вимогою Покупчя або ванlгiDкоотримувача Постачальник зобов'язаний
вiдвантажувати Товар в присутностi уповноваженItх представникiв Покупця.
3.9. Протягом 48 годин пiсля закiнчення вiдвантаження Постачальник повiдомля€ про це
Покупця i вантажоотримувача.
3.10. Постачальник надае на адресу Покупllя наступнi документи:
. товаросупровiднi документи (товарно - транспортна накладна);
о сертифiкат якостi таlабо паспорт виробни:ка (на вибiр Покупця);
о вiдвантажувальна специфiкацiя (акт завантаження) або пакувirльний лист (за вимОГОЮ
Покупчя);
. сертифiкат походження (за вимогою Пок,дця);
о сертифiкат вiдповiдностi (за вимогою Покупця);
о iнвойс (лля нерезидента);
о iншi документи, на вимогу Покупця, у разi проведення митного оформлення Товару
Покупчем
3.1l. Постачальник зобов'язаний надати f[окупцю додатково до документiв, за3начених у
п. 3.10 даноi Угоди, наступнi докуN(енти:
3.1 1.1. При злiйсненнi перевезення Товару затtiзничним тр{lнспортом:
дJuI резидента: оригiнал акту приймання-передачi Товару та копiю залiзничноТ накладноТ,
для нерезидента: оригiнали акту приймztннJl-передачi Товару та за.гliзничноi накладноi.
З.I|.2. При здiйсненнi перевезенЕя Товару автотрiшспортом:
для резидента: оригiнttп Ежту приймання-передачi Товару або видатковоi накладноi, дрУгий
примiрник товарно-транспортноi накладноi (ф.Nэl-ТН) та копiю товарно-транспортноi накладноТ,
для нерезидента: оригiнали акту приймання-передачi Товару та мiжнародноТ автомобiльноi
накладноi (CMR).
З. 1 1.3. При здiйсненнi перевезення Товару авiатранспортом:
для резидента: оригiнал акту приймання-передачi Товару та авiацiйноi вантатснОТ
накладноi.
для нерезидента: оригiнали акту приймiення-передачi Товару та авiацiйноi вантажноi
накладноТ (Air Waybill).
3.11.4. Постачальник, до моменту вiдвшrтаження Товару, попередньо погоджуе з Покупцем
надання документiв, що вказанi в пiдпунктах 3.11.1 -3.11.3 та в пунктчlх 3.8,3.10 Угоди (для
нерезидента).

3.12. Якщо Постачальник вiдповiдно до умов поставки саtrлостiйно здiйснюе митне
оформлення Товару, BiH зобов'язаний надати копii докрлентiв, вказаних у п. 5.11 (для
нерезидента) та оформлену згiдно з вимогами чItнного зЕtконодавства Украiни митну декларацiю

(мд)

Товарно-транспортна накJIадна при перевезеннi Товару автотранспортом повинна бути
оформлена вiдповiдно до Правил перевезення вантажiв автомобiльним транспортом в YKpaiHi,
чинних на день скjIадання товарно-транспортноi накладноi.
Вiдправлення документiв вкrваних у п)/нктах 3.10. та 3.11. цiеi Угоди здiйснюе,гься
Постачшlьником протягом 2-х (двох) робочих днiв з дати постtlвки, нарочним або рекомендоВаниМ
листом кур'ерською поштою, але у будь-якому ]разi не пiзнiше 5-го числа мiсяця, наступного за
мiсяцем постtlвки.
3.13. По прибуттю Товару в кiнцевий пFнкт призначення його приЙмання проводиться
безпосередньо вантажоотримувачем.
3.14. Передача та отримання Товару проводиться на пiдставi aKTiB приймання-передачi
товару або за довiренiстю, вiдповiдно до Iнструкцii про порядок реестрацiТ виданих, повернутих i

використаних довiреностей

на

одержtlння цiнностей, затвердженоi накrВОМ АТ

кУкргазвидобуваЕня).
3.15. Приймання Товару по кiлькостi прrэводиться вiдповiдно до Iнструкцii про поряДок
приймання продукцii вир\rбничо-технiчного призначення i ToBapiB народного споживання по
кiлькостi, затвердженоi постановою .Щержарбiтражу Nч П-6 вiд 15.06.1965 р., по якостi - IнстрУкцii
про порядок приймання продукцii виробничсl-технiчного призначення i ToBapiB народного
споживання за якiстю, затвердженоi постановою Щержарбiтражу Jф П-7 вiд 25.04.1966 Р., ТО

сертифiкату якостi таlабо паспорту заводу-виробlrика. У разi виявлення невiдповiдностi в якостi
або неЪтачi Товару, викJIик представникiв ПостачаJIьника - обов'язковий, а представникiв заводувиробника - за вимогою Покупця. Виклик Поку]пцем здiйснюеться в письмовiй формi таlабо в
електронНому вигJlЯдi на епеКтроЕнУ адресУ ПостttчалЬника, BKitзaHy в Роздiпi XIY даноТ Угоди. У
випадку неявки представника Постачальника (виробника Товару - IIа вимогу Покупця) в строк,
вказаний у викJIикУ Покупця, пiдписанНям даноi Угоди Постачшrьник надае згi)ду, про те, що
ПостачалЬник погоДжуетьсЯ з оглядоМ ТоварУ Еа,предмет вiдповiдностi кiлькiстi/якостi ПокушIем
та з актоМ, скJIаденИм ПокупЦем в однОсторонньОму порядКу за резупьтатами такого огJIяду.
Сторони погодилисЯ, Що якщо вони вiдступилUt вiд положень Iнструкцiй, вка:lаних в даному
пунктi Угоди, врегулювавши своi вiдносини на власний розсуд, то прiоритет мalють норми цiсi
Угоди.
3.16. Вiдповiдальнiсть за правильнiсть та повноту оформлення товвросупровlдних
документiв i наслiдки, пов'язанi iз затримкап/tи при постачаннi Товару, приймае на себе
постачальник.
3.17. ПрИ виникненНi додатковиХ ВИТРiат У зв'язку з неправильнiст,ю оформлення
товаросуПровiдниХ докрtентiв абО неможлиВiстю вiдправлення Товару з вини Постача-пьника,,гакi
ý томУ чиспi пО доставцi ТоварУ пl кiнцевий пункт призначення) здiйснюються

""rрЬr'
постачальником.

3.18. ВанТажовiдправником Товару за цiсю Угодою с Постачальник або завод-виробttик,
або уповноважена (залучена) ними особа.
З.19. Упаковка i маркувшtнЯ ТоварУ шовиннi вiдповiдати зglанаýfl€lНИм прilвиJIам,
стандартilшI i технiчним yмoBilп,l.
3.20. Упаковка повинна забезпечувати повну цiлiснiсть Товару при транспортуванн1 yolMa
видЕlN,{и транспорту, вкJIючаючи перевантаженILf,, а також мати пристосуваннrt дJIя можJIивих
перевантажень як за допомогою пiднiмtlльних м:ехшriзмiв, так i ручним засобом (за допомогою
вiзкiв i авто (електро) каром).
3.21. ПорЯдок i строкИ поверненНя тари: BapTicTb тари (упаковки) включено в загальну
BapTicTb (цiну) Товару, тара (упаковка) - незворотна.

IV. Щiн:t Угоди
4.1. Щiна за одиницю Товару вказу€ться у виставлених Рахунках-фактурах в гривнях з
урахуванням П.ЩВ (для резидента) або в iноземнiit валютi (лля неРезидеНТа).
4.2. Загальна BapTicTb (цiна) Угоди визначасться як сумарна BapTicTb Товару, поставленого
вiдповiдно до Bcix Рахункiв-фактур акцептовани]к за результатами конкурентного вiдбору за весь
перiод дii Угоди.
4.3. Загальна BapTicTb (цiна) Угоди Но МrоЖ€ перевищувати 731 000,00l грн. ( CiMcoT
тридцять одна тисяча грн. 00 коп.) з ПДВ.
4.4. Щiна за одиницю Товару та загальна цiна Угоди може буги змiнена (за умови, якщО
угодою передбачена оплата за Товар протягом 3() календарних днiв або бiльше п<r факту поставки
- стандартнi уплови оплати) при застосуваннi IryHxiTy 4.5. Угоди.
4.5. Умови зменшення BapTocTi поставленого та неоплаченого ТоварУ з застосуванням
формули дистконтування BapTocTi Товару.
4.5.1. У разi, якщо Постачальник бажае зIленшити строки оплати, визначtэнi цiею УгодоЮ
(застосовУстьс" лише у разi оплати за Товар по сРакту поставки протягом 30 кале,ндарних днiв або
бiльше), BiH письмово звертаеться до Покупчя з пропозицiею зменшити строки о,плати за Угодою
з одночасним зменшенням BapTocTi поставлеЕtого але не оплаченого ToBap1l, вiдповiднo до
формули дисконтування BapTocTi Товару, вказаноi у п.4.5.2 Угоди.
4.5.2. Формула дисконтувtlння BapTocTi ToBrepy:
Е BapTicTb фактична: Е BapTicTb за Угодою , (1 - r/360 >< (t' - t2)), ле:
Е BapTicTb фактична -,фактична BapTicTb ToBapiB, що оплачуеться окремим платежем, грн.;
Е BapTicTb за угодою - BapTicTb ToBapiB, яка визначена в Угодi;
tl - строки оплати, визначенi в Угодi (стандirртнi уплови оплати), в календарних днях*;
t' - строК фактичtrоi оплатИ (зменшенi 0тандартнi строки, якi узгоджеltli сторонами), в
календарних днях*;
r - облiкова ставка НБУ (на дату коригування BapTocTi), збiльшена на вiдпiовiдний вiдсоток
рiчних згiдно з нижченаведеною формулою.

tl-t2

r

облiкова с:гавка НБУ + 10%
вiд 30 до 15 календарних днirl
облiкова с:гавка нБУ + 4%
вiд l4 до 0 календарних днiв
*Якщо в Угодi строки оплати визначенi в банкiвських днях чи iнших не кirлtендарних днях,
строки оплати tl, t2 визначаються виходячи iз перерахунку таких днiв у каrrендарнi,цнi.
4.5.З. Покупець протягом 5 робочих днiв з дня отримання вiд Постачаль.ника письмовоi
пропозицii щодо зменшення cTpoKiB оплати та застосування у зв'язку з цим до ]BapTocTi Товару
ставки дисконтування, визначеноi за формулою, вкttзzlною у п. 4.5.2 Угоци, повiДомляе
Постачальника про свою згоду застосування вказаtЕого механiзму, шляхом направJIення письмовоТ
вiдповiдi на адресу Постачальника. У разi не наIIравлення Покупцем такоi письпrовоi згоди, або
направлення письмовоi вiдмови про застосувtlнrrя формули дисконтування вар:гостi Товару та
зменшення cTpoKiB оплати, BapTicTb Товару i строки оплати заJIишЕtються такими, яlк передбаченi в
Угодi.
4.5.4, У разi якщо Покупець погоджуеться iз пропозицiсю Постачальника про застосування
формули дисконтувtlння BapтocTi Товару та зменшення cTpoKiB оплати, BapTicTb поставленого але
не оплаченого Товару та вiдповiдно загальна цilпа Угоди змiнюються з урахуванням формули
дисконтуванIIя BapтocTi Товару. У такому випадку змiна BapTocTi поставленого але не оплаченого
Товару, розрахованоТ за формулою дисконтування BapTocTi Товару, проводиться на пiдс'гавi
вiдповiдних коригуючих первинних документiв, пiдписаних Сторонами (aKTiB коригування
BapTocTi Товару, paxyHKiB Еа оплату з новою цiно:ю, тощо).
4.6. Пункти 4.4 та 4.5 цiсi Угоди не можуtь бути застосованi на вже постав.пенi та опла,rенi
Товари.
4.7. Змiна BapTocTi ToBapiB та загчtльноI цiни Угоди у зв'язку iз застосуванням формУли
дисконтування BapTocTi Товару, н9 впливас та не зменшуе розмiр забезпечrэння виконання
зобов'язань по Угодi.
Y. Порялок здiйснення оплатп

5.1. Розрахунки проводяться шJuIхом оплати Покупчем протягом 30 (тридцяти)
календарних днiв пiсля здiйснення поставки Постачальником Товару на пiдставi Р;ахунку-фактури,
пiдтверлженого Покупцем, та пiдписzlння Сторонами акry приймання-перед,ачi Товару або
видатковоi накладноi, шляхом перерахрання коштiв на р€жунок Постач:utьника, або з
урахув.шням умов, передбачених п.4.5 цiеТ Угоди,
5.2. До Рахунку-фактури додitються пiдписаний уповновФкеними представникЕlI\,Iи CTopiH
акт приймання-передачi Товару або видаткова наIшадна.
Покупець не здiйснюе оплату за поставлений Товар, та така несплата нlэ € порушенням
строку оплати зi сторони Покупuя у випадку ненадання Постачальником Рахlшlу-6актури на
оплату чи його неналежного оформлення.

YI. Права та обов'язки CTopiH
1. Покупець зобов'язаний:
6.1.1. Своечасно та в повному обсязi сплаItувати за поставлений Товар.
6,|,2. Приймати поставлений Товар, ,у разi вiдсутностi зауважень, згiдно
6.

з актом
нzlкJlaцною.
товару
або
видатковою
приймання-передачi
6.2. Покупець мае право:
6.2.|. .Щостроково розiрвати (припинити) шцю Угоду:
6.2.t.1.
разi невиконання чи ненале)кного виконЕlння зобов'язань ]lостача-гlьником,
повiдомивши про це його за 30 днiв до дати розiрвання.
6.2.|,2. У разi вiдмови Покупця вiд виконання угоди у зв'язку з вiдсутнiстю фiнансування
таlабо втрати потреби у закупiвлi, у тому числi у зв'язку зi змiною технiчних ]]имог до Товару
(предмету закупiвлi).
6.2.Т.З. У разi вiдмови одного або бiльше уlасникiв-переможцiв, з якими )IкJIадено paMKoBi
угоди за результатами однiеi або декiлькох конкурентних вiдборiв вiдповiдно дtо встановленого
Покупчем Порядку закупiвель ToBapiB та послуг за рамковими угодаN{и, вiд виконання paMKoBoi
угоди або iнших дiй, якщо внаслiдок цього кiльк.iсть уrасникiв-переможцiв, з якими у Покуп,ця е
дiючi paMKoBi угоди, становить менше трьох.
6.2.|.4. У iнших випадках, передбачених цiею Угодою.

У

6.2.2. Контролювати поставку Товару у с:гроки, встановленi Угодою.
6.2.З. Зменшувати обсяг закупiвлi Товару та загальну BapTicTb цiеi Угоди залежно вiд
реального фiнансування видаткiв. У такому разi rСторони вносять вiдповiднi змiнлr до цiеi Угодlи.
6.2.4. Не здiйснювати оплату Постачшlышку у разi неналежного оформлення документiв,
необхiдних для здiйснення оплати.
6.2.5. Вiдмовитися вiд Товару, який не пoставлений в строк, вказаний в Уг,одi.
6.3. Постачальник зобов'язаний:
6.3.1. Забезпечити постzlвку Товару у стр()ки, встановленi Угодою.
6.З.2. Забезпечити поставку Товару, якiсть якого вiдповiдае yMoBaId, установленим
роздiлом II цiеi Угоди.
6.З.З. Зарееструвати податкову накJIадЕ,у в електроннiй формi в строки, встановленi
чинним законодавством УкраiЪи.
6.З.4. Своечасно повiдомляти Покупця про змiну електронноi адреси.
6.3.5. Протягом 2 робочих днiв з моменту отримання письмовоi вiдповiдi вiд Покупця щодо
зменшення cTpoKiB оплати та застосування у зв'язку з цим до BapTocTii Товару сl]авки
дисконтування (п. 4.5.2 цiеТ Угоди), надати Покупцю рахунок на оплату та кориг}.ючi первиннi
докуN{енти (акти кориryвання BapTocTi Товару та рахунки на оплату з новою цiноtо, тощо).
6.З.6. Протягом 3 робочих днiв пiсля складання коригуючих первинних ,цокументiв (aKTiB
коригування BapTocTi Товару, paxyHKiB на ошлату з новою цiною, тощо) надати Покупцю
розрахунок кориryвання кiлькiсних i вартiсних lпоказникiв до податковоi накладноi в електроннiй
формi, встановленiй чинним законодавством Украiни.
6.4. Постачальник мае прЕlво:
6.4.1,. Своечасно та в повному обсязi отриtмувати плату за постttвлений Товар.
6.4.2. На дострокову постtшку Товару за письмовим погодженням Покупц.я.

VII. Вiдповiдальнiсть CTopiH
7.1. У разi невиконання або неналежного виконання cBoix зобов'язань за Угодою
Сторони несугь вiдповiда.тlьнiсть, передбачену з€]конодавством Украihи та цiсю Угодою.
7.2. Товар, що не вiдповiдае комплекту/кс|мплектностi таlабо кiлькостi, або/та якостi може
приЙматися Покупцем або вантажоотримуванем на вiдповiдальне зберiгання за рахунок
Постачальника, до його замiни таlабо доукомпл(эктацiТ. Постача-пьник зобов'язаний розпорядитися
Товаром, прийнятим на вiдповiдальне зберiгашrrя протягом 10 днiв з дати прийнятгя Покупцем
Товару на вiдповiдальне зберiгання. Якщо Посr:ачальник у цей строк не розпорядиться Товаром,
Покупець мас право решiзувати Товар для вiдшtсодування поЕесених своiх збиткliв.
7.3. Якщо протягом гарантiйного строку б,улуть виявленi дефекти або невiдповiднiсть якостi
Товару, обумовленоТ Угодою, Постача.тtьник зобов'язшtий за свiй рахунок усунуги дефекти Товаоу
за його мiсцезнаходженням або замiнити неякiс:ний Товар на Товар належноi якостi в узгодженi
Сторонами строки, але не бiльше 20 календарних днiв з дня отримання повiдомлення вiд
вантажоотримувача чи Покупця про дефекти абсl невiдповiднiсть якостi Товару.
7.4. За постачання Товару неналежноi яlкостi або некомплектного Товару, Постачальник
виплачуе Покупчю штраф у розмiрi 20 Оl, вiд BapTocTi Товару ненЕlле:жноi якостi або
некомплектного Товару.
7.5. У випадку неповiдомлення або несвrэечасного повiдомленЕя про дагу вiдванта}Iiення
Товару Постача-пьник виплачуе Покупцю штраф у розмiрi l% вiд BapTclcTi Товару, про
вiдвантаження якого було не повiдомлено або не сво€часно повiдомлено.
7.6. За односторонню необгрунтовану вiдмrэву вiд Угоди таlабо виконання cBoix зобов'язань
по Угодi, Постачальник сплачуе Покупцю штраф у розмiрi 10% вiд цiни У'годи. У випадку
ненадання або порушення cTpoKiB надання товаросупровiдних докуплентiв i/або _iнших документiв
вiдповiдно до п.3.10 та п. 3.11, п.п. 6.3.5 - 6.3,6 даноi Угоди, Постачальник вl{плачуе Покупцю
штраф у розмiрi 20 % вiд BapTocTi Товару, докуI!{енти щодо якого н€над;онi або наданi з
порушенням строку.
7.7. Якщо Постача.:lьник не заресструв€tв, неправильно або несвосчасно заресстрував
податкову/i накладну/i в системi електронного адмiнiстрування податку на додану BapTicTb чи
вчинив iншi дii/бездiяльнiсть, в результатi чог<r Покупець втратив права на пс}датковий кредит,
Постачаrrьник зобов'язаний сплатити Покупцю штраф у розмiрi 20Yо вiдсуми операцii/й по якiй не

Зар9естровано, непрilвильно або несвоечасно]го зареестровано податкову/i накладну/i (дл"
резидентiв).
7.8. У випадку невикоЕilння ПостачальЕиком взятих на себе зобов'язань по данiй Угодi,
Постача_rrьник зобов'язаний вiдшкодувати Покупчю Bci збитки, що завдшi йому тtким
невиконанням, у тому tlислi за простiй транспорц, що виник через вiдсугнiсть необхiдних для
приймання Товару документiв.
7.9. Постачальник компенсуе витрати Поrсупцю за простiй транспорту, коли такий прсlстiй
буле викликаний необхiднiстю приймання ToBttpy у присугностi уповЕоважених представникiв
Постачапrьника, у разi постtшки Товару, що не вiдповiдае вказанiй у товаросупровiдних
документах кiлькостi та якостi.
7.10. У разi невиконання Постачальником взятих на себе зобов'язань з поставки Товару у
строки, зазначенi п. З.2. цiеi Угоди, останнiй спJIачуе Покупцю пеню у розмiрi 0,1 Уо вiд BapTocTi
непоставленого або несвоечасно поставленогtl Товару за кожен день прострочення, а за
прострочення понад тридцять днiв додатков(D сппачуе штраф
розмiрi 7% вiд вар:гостi
непоставленого або несвоечасно поставленого TclBapy.
7.1l. За порушення cTpoKiB оплати Покуlrеuь сплачус на користь Постача;lьника пеIIю в
розмiрi 0,00l% вiд супли простроченого платежу, за кожний день прострочення платежу, tlле не
бiльше подвiйноi облiковоТ стtlвки НацiональнOго банку Украihи, що дiяла в перiод, за який
сплачуеться пеня.
7.12. .Що оплати Постачальником штрафу/iв таlабо пенi, передбачених дtlним роздiлом VII
кВiдповiдальнiсть cTopiH> Покупець, на cyl\ry lгtжих штрафних iанкцiй, мас право притримати
оплату за Товар.
7.13. Сплата господарських оанкцiй не звi;rьняе Сторони вiд виконання своТх зобов'язаtrь за
даною Угодою.
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YПI. Обставини lпепереборноi сили
8.1. Сторони звiльняються вiд вiдповiдалrьностi за невиконання або неналежне виконання
зобов'язань за цiею Угодою у разi виникнення обiставин непереборноТ сили, якi не iснували пi2l час
укJIадання Угоди та виникJIи поза волею CTopliH (аварiя, катастрофа, стихiйне лихо, епiдемiя,
епiзоотiя, вiйна тощо).
8.2. Сторона, що не може викоЕувати зобiов'язtшня за цiсю Угодою унаслiдок дii обставин
непереборноi сили, повинна не пiзнiше нiж проrягом 7 днiв з моменту Тх виникнення повiдомити
про це iншу СтороЕу у письмовiй формi.

8.З. ,Щоказом виникнення обставин непереборноi сили та строку

ix дii с

вiдповiднi
докуN{енти, якi видаються Торгово-промисловою палатою УкраiЪи або iншим уповноваженим на
це органом.

8.4. У разi коли строк дii обставин непер)еборноТ сили продовжуеться бiльше нiж 60 днiв,
кожна iз CTopiH в установленому порядку мае прialво розiрвати цю Угоду.

IX. Вирiшення спорiв
9.1. У випадку виникнення спорiв або розбiжностей Сторони зобов'язуються вирiшу,вати
шляхом взасмних переговорiв та консультап;iй.
9.2. У разi недосягнення Сторонами зго,ци спори фозбiжностi) вирiшуються у судовому
порядку вiдповiдно до чинного законодавства Уrраiни.

ix

Х. Строк: дiiУгоди

if

10.1. Угода набирае чинностi з дати ii пiдписання Сторонап,{и та скрiплення
печатками
CTopiH (за наявностi), i дiе до 3|.l2.20l9p., & в частинi розрахункiв - до повного виконання.
Пiсля закiнчення строку дii цiеi Угоди, Bo,Htt можо бути пролонгована. Якщо за один мiсяць
закiнчення
сцоку лii Уголи жодна iз CTopiH письмово не попередила про наrrлiр розiрвати цю
до
Угоду, то Угода ввtlжаеться пролонговtlною на ц]шх же yN(oBax на кожен наступний piK.

ХI.Iншi умовп

У

11.1. Угода може бути достроково припинена за взаемною згодою CTopiH.
разi
непiдписання рчlмковоi угоди чи вiдмови вiд 'ii' пiдписання одЕим або кiльк<)ма rrасника]ч{ипереможцями, допущеними до укJIадання pulп,ltкoBoi угоди, у строки, установленi Порялком
закупiвель ToBapiB та послуг за раN{ковими уго,цаNrи, дострокового припинення iнших раNrкових
угод, якi були укладенi за результатаNIи однiеТ або декiлькох конкурентних вiдборiв вiдповiдн:о до
встановленого Покупцем Порядку закупiвель To,BapiB та послуг за рамковими угOдilми, за згодою
CTopiH або за рiшенням суду, якщо внаслiдок цього кiлькiсть укладених рtlмкових угод по цим
закупiвлям стаJIа менше трьох Сторони цiеi Уlгоди повиннi не пiзнiше 10 робочих днiв з дня
настання вкзаних обставин пiдписати додаткову угоду до цiсi Угоди щодо дострокового
припинення цiеi Угоди.
11.2. Угода може бути змiнеЕа чи розiрвана лише за згодою CTopiH, KpiM випадкiв,
встановлених цiею Угодою та чинним законодав()твом УкраiЪи.
11.3. У разi, якщо пiсля визначення Поrэтача.пьника переможцем конкурентного вiдбору
вiдповiдно до встtlновленого Покупцем Поряд;ку закупiвель ToBapiB та послуг за раN{ковими
угодами, Покупець виявив Товар за цiною, меlrшою нiж цiна, запропонована Постачальником,
Покупець направJIяе Постачальнику лист з пропозицiею зменшити запропоновану цiну до цiни,
виявленоТ Покупчем. У разi згоди на зменшення цiни Постачальник протягом трьох робочих днiв з
дня отримання листа вiд Покупця, надае Покупцю новий Рахунок-фактуру зi змеtrшеною цiною. У
разi незгоди ПостаччLпьника на зменшення цiниi таlабо неотримання Покупцем нового Рахl,нкуфактури зi зменшеною цiною протягом 3 робочих днiв з дня отримання Постачальником листа вiд
Покупця, Покупець мае прtlво вiдмовитися в rэдносторонньому порядку вiд придбання такого
Товару таlабо розiрвання Угоди без вiдшкодування будь-яких збиткiв Постачальнику, прtl що
Покупець повiдомляе Постачальника. .Щнем отримаЕня листа вiд Покупця вважа€ться дата
поштового штемпеJuI пiдприемства зв'язку, через яке надсилаеться таке повiдомлення.
1 1.4. Покупець мае право вiдмовитися вiд Угоди в односторонньому порядку в наступних
випадк:lх:
- ненадання Постачшrьником докрлентilз принапежностi товару, що стосуеться Товару та
пiдлягають переданню р.вом з Товаром;
- якщо Постачальник передtв меншу кiлtькiсть Товару, нiж це встановлеIIо даною Угодою
таlабо Рахунком-факryрою (в тому числi Покупець мае право вiдмовитися вiд уже переданого
Товару);
- якщо Постачальник передав Товар, який не вiдповiдае комплекту/компл,ектностi;
- якщо Постачальник передав Товар ненiчlежноi якостi;
- в iнших випадках, передбачених чинним законодавством УкраiЪи.
11.5. У випадку прийняття Покупцем рiшення про вiдмову вiд Угоди або вiд поставOк по
Рахункам-фактурам з пiдстав, вказаних у п. 11.4 даноi Угоди, Покупець мае право:
- письмово повiдомити Постача.пьника пiро вiдмову вiд Угоди в односторонньому порядку
з зiLзначенням пiдстав прийняття такого рiшешrя. В даному випадку Угода припиняе дiю з дати
вiдправлення повiдомлення про вiдмову вiд Угоzlи.
- встановити Постачальнику строк, в який BiH зобовОязаний усунути недолiки, якi
призвели до прийнятгя рiшення про вiдмову вiд Угоди в односторонньому п()рядку. В такому
випадку Покупець Еtlпрtlвjlяе Постачальнику пIIсьмове повiдомлення з зазначенням недолiкiв та
строку для усунення таких недолiкiв. Якщо нед,олiки не будугь ycyHyTi в устtlновлений Покупцем
строк, Угода припиняе дiю зi спливом строку, встzlновленого Покупцем дJIя усунення недолiкiв.
11.6. У разi якщо пiд час виконання цiеi Угоди Покупечь виIIвJIяе фак, участi у
конкурентному вiдборi, за результатап{и якого було укладено цю Угоду, пов'я:}аноi особи щодо
Постача-пьника, тобто особи, яка вiдповiдае б)ць-якiй iз ознак, зазначених у Додатку Jф 2 до
Угоди, який е Ii невiдОемною частиною, Покупець мае право в односторонньому порядку
розiрвати цю Угоду таlабо Постачальник виIIлЕtчус Покупчю штраф у розмiрi 20 % вiд BapTocTi
Товару.
l1.7. До оплати Постачальником штрафу, вказаного у п. 11.6 цiеi Угоди, [Iокупець, на суму
штрафу, мас право притримати оплату за Товар.
11.8. При розiрваннi Угоди в одностор(энньому порядку Покупuем з пiдстав виявJIення
факту yracTi у конкурентному вiдборi, за результатап{и якоi було укJIадено цю Угоду, пов'язаноi

особи щодо ПостачшtьЕика, тобто особи, яка вiдtповiдае будь-якiй iз ознак, зrвнаяених у,Щодатку
]ф2 до Угоди, Покупець письмово повiдом.lrяе Постача.тlьника про розiрвання Угоди в
односторонньому порядку з зазначенням пiдстав прийнятгя такого рiшення. В даному випадку
Угода припиняс дiю з дати вiдпрtlвлення повiдомпення про розiрвання Угоди, якою вважасться
дата поштового штемпеJIя пiдприемства зв'язку, через яке надсила€ться

таке повiltомлення.
11.9. Bci доповнення, додатки, цiновi пропозицiТ Постачапьника та Рахунки-факr:ури,
акцептованi за результатаNlи конкурентного вiдб,ору, до Угоди е Ii невiд'емними частинulп.lи, якщо
вони викладенi в письмовiй формi, пiдписшli уповноваженими предстtlвникчlп,Iи CTopiH та
скрiпленi ix печатками (за наявностi) (KpiM цiнових пропозицiй Постачальника та PaxyHKiBфактур, якi пiдписуються Постачальником).
1 1.10. Постачальник, у разi визначення .переможцем конкурентного вiдб,ору, не ма€ п:рава
передавати (вiдступати) cBoi права та обов'язки: за Угодою будь-яким iншим особам, покJIадати
виконilння зобов'язань на будь-яку iншу особу.
11.11. Пiдписанням цiеi Угоди Постаrальник пiдтверджуе, що BiH ознайомлений та
погоджуеться
Iнструкцiею про порядок реестрацiТ виданих, повернутих
використаних
довiреностей на одержання цiнностейо затвердженою Htlкiuloм ПАТ <Укргазвидобування>,
Порядком закупiвель ToBapiB та послуг ПАТ кУкргазвидобування) за рамковими :угодtlми.
11.12. При тлуплаченнi р{ов постtlвки за цiею Угодою застосовуються Мiжнароднi
правила iнтерпретацii комерчiйних TepMiHiB IH,KOTEPMC Федакцiя 2010 рок1,) з урахуваIIням
особливих р{ов постЕlвки, визначених CTopoHal,tla у ланiй Угодi.
11.13. Угода, ii змiст не пiдлягають pозголошенню або використiшнк) Сторонами без
згоди iншоi Сторони, KpiM випадкiв передбачени.к чинним зtжонод€lвством УкраiЪи.
11.14. Вiдповiдно до Податкового кодексу Украiни Постачальник за даною Угодою е
платником податку на прибугок та е/не е пла:гником податку на додану BapTicTb на загальних
yмoBtlx; Покупечь с платником податку на прибуток та податку на додану BapTicTb на загальних
умовах.
11.15. Взаемовiдносини CTopiH, не перелбаченi Угодою, регулrсються чинним
законодавством Украiни. Якщо в данiй Угодi С:горони вiдступили вiд положень aKTiB цивiльного
законодtшства, врегулювавши своi вiдносини на власний розс}д: то прiоритет мЕж)ть норми Уr,оди.
l1.1б. Сторони зобов'язуються письмоlзо повiдомJIяти одна одну у ви,падку прийняття
рiшення про лiквiдацiю, реорганiзацiю або бан_кругство однiеТ iз CTopiH у стр()к не пiзнiше 3-х
календарних днiв iз дати прийнятгя такого рiшенrня.
l|.l7. У разi змiни мiсцезнаходження, банкiвських реквiзитiв, статусу п:латника податкiв
Сторони, змiни електронноi 4дреси, така Сторона зобов'язана письмово повiдомлtти iншу Сторону
протягом 3-х днiв про TaKi змiни.
11.18. Якщо Угодою передбачено направлення листiв, повiдомлень в електронному
виглядi на електроннi адреси CTopiH, TaKi лиOти, повiдомлеIIня ввzDкtlються tlаJIежним чином
направленими, якщо вони направленi в електронtному виглядi на Bci електроннi адреси одночасно,
вказанi в роздiлi xlv даноi Угоди.
l1.19. Угода скJIадена украiЪською Iу(овою для резидентiв або украТнською та
англiйською - для нерезидентiв в двох примiрниках (1 примiрник Постачальник:у та 1 примiрник
Покупцю), якi мають однакову юридичну силу. У разi розбiжностей мiж текстауIи на украiнськiй
та англiйськiй мовах, текст на украiнськiй MoBi ллае переважну силу.
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ХII. Антикорупшiйне застереження
12.1. При виконаннi cBoix зобов'язань за цiею Угодою, Сторони, ix афiлiйованi особи,
працiвники або посередники не виплачують, не пропонують i не дозвоJIяють виплату будь-яких
грошових коштiв або передачу цiнностей, прlш,tо або опосередковЕlIIо, будь-я:ким особам, для
впливу на дii чи прийнятгя рiшення цими осоеiами з метою отримання буль-якоi неправомiрноТ
вигоди.
|2.2. При виконаннi своiх зобов'язань за цiею Угодою, Сторони, iх аrфiлiйованi особи,
прачiвники або посередники не здiйснюють дii, що квалiфiкуються застосовними для цiлей цiеi
Угоди зЕtконодzlвством, як дача/отримання нопр,4g9мiрноi вигоди, корупцiйне пlэавопорушен,ня, а
також дii, що порушують вимоги законодавства про запобiгання корупцii та мiжнародних aKTiB
про протидiю легалiзацii (вiдмиванню) доходiв, rэдержаних злочинним шJIяхом.

l2.3. Кожна iз CTopiH цiеi Угоди вiдпlовлясться вiд стимулювання будь-яким чIlном

працiвникiв iншоi Сторони, в тому числi шляхом надання грошових сум, подарункiв, безоплатного
виконаннЯ на ix адресу робiТ (послуг) та iншимИ, не пойменованими
У Цьому пунктi способами,
що ставить працiвника в певну залrежнiсть спрямовilного на забсзпечення виконання цим
працiвником буль-яких дiй на користь стимулюrclчоi його Сторони.
Пiд дiямИ працiвниКа, здiйснЮваними на користь стимулюючоi його Сторони, розумiюr:ься:
- надання невиправданих переваг у порiвняннi з iншими контрагентаN,Iи;
надання будь-яких гарантiй;
прискорення iснуючих процед}р (спроrцення форма_пьностей);
- iншi дii, щО виконуютЬся працiвНикоNt В рtlмкt}х своiх посадових обов'язкiв, а.пе йдуть
ВРОЗРiЗ З принципаI\,rи прозоростi та вiдкриrтостi взаемин мiж Сторонами.
l2,4. У разi виниКЕеннЯ у СторонИ пiдозlр, що вiдбулося або може вiдбугися порушення
будь-яких itнтикорупцiйних )пdов, вiдповiдна Сторона зобов'язусться повiдомити iншу Сторону
у
письмовiЙ формi. Пiсля письмового повiдомленЕя, вiдповiдна Сторона ма€ право призупинити
виконання зобов'язань за цiею Угодою до отримання пiдтвердження, що порушення не вiдбулося
або не вiдбудеться. Це пiдтвердхення повинне бути надiслане протягом 5 (п'яти)
робочих днiв з
дати направлення письмового повiдомлення.
У письмоВому повiдОмленнi Сторона зобсlв'язана послатися на факти або надати матерiа_пи,
що достовiрно пiдтверджують або дшоть пiдставу припускати, Що вiдбулося абсl може вiдбутися
порушеннЯ будь-якиХ положенЬ циХ YI"{OB контрагентом, його афiлiйованими особами,
працiвниками або посередникtlп{и вирtDк&€тЕ,ся в дiях, якi ква.пiфiкуються вiдповil(ним
законодавством, як дача або одержання непршlомiрноi вигоди, корупцiйне прaвопорушення, а
також дiях, що порушують вимоги законодzlвсТВiа ПРо запобiгання корупцii та мiжнародних ttKTiB
про протидiю легалiзацii доходiв, отриманих злочинним шJutхом.
l2.5. Сторони даноi Угоди tsизнzlють пр(сведення процедур щодо запобiгання корупцii i
контроJIюЮть ix дотРимання. При цьомУ Сторони докJIадаюТь розумнi зусилJUI, щоб мiнiмiзувати
ризик дiлових вiдносин з контрагент€lшlи, якi мrэжугь бути заrrученi в корупцiйнiй дiяльностi, а
такоЖ надаютЬ взаемне сприяннЯ один однОму Bl цiляХ запобiгання корупцiТ. Пр" цьому Сторони
забезпечують реалiзацiю процедур з проведення перевiрок з метою запобiгання ризикiв заJryчення
CTopiH у корупцiйну дiяльнiсть.
12.6. З метою проведення антикорупчiй,них перевiрок Постача.гlьник зобов'язуеться не
пiзнiше (5) п'ятИ робочиХ днiв З моментУ укJIаденнЯ цiсi Угоди, а також у буль-який час протягом
дii Угоди за письмовим запитом Покупця надати Покупцю iнформацiю про перелiк власн:икiв
Постачальника, з врtlхувttнням власникiв Bcix piBHiB (всього ланцюга), вкJIючilючи кiнцевого
бенефiцiарного власника (контролера) за формою згiдно з ,Щодатком J,,lЪl до цiеТ Уго:tи з
додаванням пiдтверлжуючих докрлентiв (далi - hrформачiя).
У РаЗi змiн у перелiку буль-якоi лtlнки власникiв Постачальника, вкJIючztючи кiнцевого
бенефiцiарного власника (контролера) та (або) у виконавчих органах Постачальник зобов'язу€ться
Не пiЗнiше (5) п'яти робочих днiв з дати внеOення таких змiн надати вiдпов.iдну iнформацiю
Покупчю.
Iнформацiя надаеться на паперовому Hocii, завiрена пiдписом посадовоi особи, яка с
ОДнООсiбним виконulвчим органом контрЕlгента або уповноваженою на пiдставi довiреностi особою
i направля€ться на адресу Покупця шJuIхом пошtтового вiдправлення з описом вкJIадення. ,Щатою
НаДаНня Iнформацii е дата отримання Покупчем поштового вiдправлення. .Щодаr:ково Iнформацiя
надаеться на еJIектронному Hocii.
12.7. Сторони визнають, що iх можливi неправомiрнi лiТ та порушення антикорупцiitних
УпlОв цiеi Угоди можуть спричинити несприятлlпвi наслiдки - вiд зниження рейтингу надiйностi
КОНТрагента (Постачальника) до iстотних обмежень щодо взасмодiТ ]з контрагеIIтом
(Постачальником), до розiрвання цiсТ Угоди.
12.8. Сторони гарантують здiйснення належного розгляду за представленими в рамках
виконання цiсi Угоди фактами з дотримzlнняIчI принципiв конфiденцiйностi та застосування
ефективних заходiв щодо усунення практичних .груднощiв та запобiгання можJIивих конфлiк.гних
ситуачiй.
l2.9. Сторони гарантують повну конфiдс:нцiйнiсть при виконаннi антикорупцiйних умов
Угоди,
а тiжож вiдсутнiсть негативних нас.пiдкiв як для Постачальника в цiлому, так i для
цiеi
конкретних працiвникiв Постачальника якi повiдrэмили про факт порушення.
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а також надання
недостовiрноi iнформацiТ ПокУпець
мае праВо в одЕосторонньому порядку
вiдмовитися вiд
ПОРЯДКУ ВiДМОВИТИСЯ

ВiД

ВИКОПаПНЯ_

Угоди
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умовою цiеi угоди вiдповiдно до частини

XIII. Додаткиt до Угоди

l3.1.[одаток ЛЬ1: Специфiкацiя

13,4, ДодаТок Ns2: Форма

_
_
l3.5.

J',lb 1.

- <IнфорМацiя про власникiв
контрагента, включаючи кiнцевого
---*'
бенефiчiарlого власника

Додаток

М3: Критерii

1контролеl,fiu
ознак пов'язiшrих осiб.

ХIV. Мiсцезцаходясення та бапкiвськi
реквiзшти CTopiH
Товариство з оОмеясеною
вiдповiдальнiстю
<ТЩ ЧорметремонD)
l27, м..Щнiпропетровськ,
вул.Шелгунова, буд.8, кв.5 l 7
р/р: 26006l0б55700l
в ПАТ кПриватбанк>,
Код €ДРПоУ: 30540303
мФо з05299
IПН: 305403004679
Св.пл.П!В }lb0459416l
49

фiлiя ГП У
7

<<]Iь в iB zаз в ud о бу в ання )),
аdре
9026, м. Львiв, вул.Рубчак а,'27,'

са

;

jlьвiЬськiй
_n{p М 2600328768З у
дирекцii
ПАТ АБ <Укргазбанк>i, м.Львiв МФО 320478
код е.ЩРПОУ 39585756
Iпн 300l97726657
Тел./факс (032) 2440086
Тел.(032) 244006З
e-mail : Igоr.МеIпчk@чw.соm.uа

Тел./факс: (056) 37б-57- 12

e-Mail:kcm@kcm.ua

дiоDиryвання викоDистов}|вати настчпнi реквiзити:
Повна назва: AKuioHepHe товаристtsо
<}'кргазвидобування)),

фiлiя Газопрол{ис,лове управлiння
Акцiон ерного

<Львiвгазвидобування>

товариства <Укргазвидобl,вання>

Або скорочена назва: А'Г кУкргазвидобування>,

гпу

<львiвгазвидобування>

Ёýffil$fr}.ч,"u,

Додаток Jфl
.що,щоговору шjШ@tШu

iд

0Q.0!. z0l9p.

СПЕЦИФIКz\ЦIЯ Л!1
2019р.
ВИ ( jL

)_aL

Ns

Од.
вим.

Найменування продукцiц повна ii харакгеристикау

ff;Jr".п:ецтехнiки виробництва:
КрАЗ, МАЗ, ГАЗ, ЗИЛ, УрАJI, ПАЗ, КАВЗ, КА.МАЗ, ЛЗА, TK-G, ТК-К,
к Частини запаснi, вузли та агрегатr

1

кс-55,727>>

К-ть

шт.
комп.

шт.
комп.
оформленнЯ
мumне
зdiйснюе
Покупець
саллосmiйно
УКТ ЗЕД* (за вulаlюченнrlJvl вuпаdкiв колu
ToBally)
1.Загальна BapTicTb Товару,що поставJIяеться по цiй СпецифiкацiТ, скJIадае 731100 (CiMcoT
тридцять одна тисяча 00 коп.), у т.ч. ПДВ 121183 тис.грн.
2.Умови поставки Товару: DDP, Щентршlьний склад ГПУ кЛьвiвгазвидобування> 82424,
Львiвська обл.,Стрийський район,с.Угерсько,в,ул. Жидачiвська,56.
3. СтроК поставкИ Товару: згiднО умов вказаних в p.IxyHKy фактурi на кожну окрему партiю
Всього:

поставки.
4.УмовИ та строкИ оплати: протягоМ 30 ка.пендарних днiв пiсля поставки кожноi окремоТ пар,гii
та пiдписаних обома стороЕtlми накJIадних або aKTiB приймання-передачi ТОВаРУ.
5. Транспортнi витрати по доставцi товару в мiсце призначення вкJIюченi в цiну товару
(предмету закупiвлi).
6. Гарантiя на Товар: вiдповiдае гарантiям виробника, апе не менше 12 мiсяцiв з дати поставки
товару.
7. PiK виготовлеНня ТоварУ: 2016- 2019рр. (при викоНаннi договору piK виготовлення окремих
позицiй може змiнюватись, якщо дана позицiя знята з виробництва або з iншrих вагомих
причин).

8. Вимоги до тари та упаковки: згiдно заводськtli комплектацii (цiна пропозиuii включас
BapTicTb тари та упаковки ). Тара

-

заводськi} незворотна.

9. РеквiзиТи ВантажОвiдправнИка:ТзоВ кТ,Щ ЧорметремонD), м..Щнiпропетровськ,
вул.Шелгунова,буд.8,кв. 5 l 7.
10. РеквiзИти ВантаЖоотримувача:

ГПУ

кЛьвiвгtвВидобуванНя>>,79026

м.Львiв,

вул.I.Рубчака,27 .
Якiсть та комплектнiсть товару повиннi вiдповiдати технiчнiй документацii, дiючим на
територii УкраiнИ.ЩЕСТа:u, вимогам до якостi, УМОВtlIчI.Щоговору та пiдтверджу€ться
сертифiкатом вiдповiдностi ( виданим уповноI}аженим оргtlном сертифiКаЦii) абО
паспортом ( копiею )з вiдмiткою Втк виробника у вiдповiдностi до дiючот програми
забезпечення якостi пiдприемства при поставцi товару.
l2. IИ Специфiкацiя е невiд'емною частиною вIIщевказаного .Щоговору.
t3.Ця Специфiкацiя складенав2-х(лвох) примiрниках (1 примiрник Постачальнику та l
примiрник Покупuю).

11.

Пiдписи CTopiH:

НИКА:
ченко Р.А.

Додаток
до },голи NsltA ýЧltZ

вiд

0Ч ,0l.

ЛЪ2

2019 р.

Iнформачiя про власникiв контрагента, вклlоttаючи кiнцевого бенефiчiарного власника
(контро.пера)
iз зазначенням всього ланцюжка власникiв, включаючи кiнцевих бенефiчiарних власникiв
(контролерiв)

станом на (

Найменування органiзашii
(найменування,
мiсцезнаходження, IПН)

I.

Власники (aKuioHeplr)
эрганiзачii, iз зазначенltям
{астки в%о (найменування,
иiсцезнаходження)

2019 р.

Пiлтверлжуючi локументи,
найп,tенування реквiзити, паспортнi
данi

Пiдприсмство-контрагент

ТОВ кТД

ТОВ

tIорпле,греiиоIIт>)

кТЩ Чорметремонт))

[арченко Роман
натолiйович.
астка 49Yо

янський олексiй
:льович.

ка3Зоh

'tОВ

к'ГЩ LlopпreTpeMolIT))

Рiзниченко Володи,мир
вячеславович,
Частка l87o

Iаспорт АЕ З48304, виданий
Ковтневим РВ ДМУ УМВС УкраТни в
[нiпропетровськоТ областi 1 8 липня
996 року. IПН 27l9812336
аспорт АК 83l642, виданий
амарським РВ ДМУ УМВС УкраIни в
нiпропетровськой областi 30 березня
000 року, IПН l97990067З
Паспорт АМ 749337. виданий
Красногварлiйським РВ УМВС
Украiни в [нiпропетровськiй областi.
12 грулня 200l року. IГIН 282б008l56.

II. Юридичнi особи, якi с власниками органiзачii'- контрагента

III. Юриличнi особи, якi е власниками наступни)( piBHiB (до кiнцевих)

IV. Кiнцевий бенефiцiарний власник (контролеtrl)

ТОВ ('I'Д

Чорпrе,греNtоIIт))

ТОВ (ТД ЧорметремонтD

Иарченко Роман
Анатолiйович.
Частка 49%

ряснянський олекк;iй
васильович.
Частка 33%о

Паспорт АЕ 348304, виданий
Ковтневим РВ ДМУ УМВС Украiни в
ЩнiпропетровськоТ областi 1 8 липня
199б року. IПtI 27l98l2З36
аспорт АК 83 \642, виданий
амарським РВ ДМУ УМВС Украiни в
нiпропетровськой областi 30 березня
)00 року, IПН l979900673

порт

ТОВ (ТД ЧорметремонD)

АМ 7493З7,

вI{даний

расногвардiйським РВ УМВС
краТни в Щнiпропетровськiй областi,
12 грулня 200l року. IПН 282б00815б

iзниченко Володип,tир
,ячеславович.

ка 18%
locToBipHicTb та повноту даноi iнформачiТ п

()

f{иректор Марченко Р.А,

2019р.

Шдписи

(CTOPIH:
I

-ф
нко Р. А,

ItlKуIle ttb:

l

Мартинечь В. Б.

/

Додаток JФ3

до Угоди М.[В!lПП.вЦ j]1 Cd 2019р.

Критерii озЕак пов'язанпх осiб:
- ЮРИДИЧНа особа, яка здiЙснювала пiд час проведення процедури закупiвлi за
результатами
- процедура закl.пiвлi) контроль над Постачальником, який був
Учасником* та визнаний переможцем процедури закупiвлi або контролювалася пiд час проведення
ПРОЦеДРИ ЗакУпiвлi таким Учасником процедур.и закупiвлi, або перебувала пiд час проведення
ПРОцеДУри закупiвлi пiд спiльним контролем з так:им Учасником процедури закупiвлi;
- фiзична особа або члени ii ciM'i, якi здiйсlrювали пiд час проведення процедури закупiвлi
контроль над Постачальником, який був Учасникtrм та визнаний переможцем процелури закупiвлi;
- УЧаСНИК ПРОЦеДУРи закупiвлi, службова (посадова) особа якого пiд час проведення процедури
закупiвлi була уповноважена здiйснювати вiд iM:eHi Постачапьника юридичнi дii, спрямованi на
встановлеНня, змiнУ або зупиНення цивiЛьно-прЕlвоВих вiдносин, та (шени ciM'i такоi службовоТ
(посадовоi) особи;
- ПОСтачальник, якиЙ пiд час процедури за,купiвлi був Учасником (визнаний переможцем)
ЩОДо якого фiзичнi особи - члени тендерного KoMiTeTy, керiвник Покупця таlабо члени ixHix сiмей,
здiЙснюва.тlи контроль або були уповноваженi здiitснювати вiд його iMeHi юридичнi дii, спрямованi
на встilновлення, змiну або зупинення цивiльно-прuшових вiдносин.
Пiд здiйсненням контролю розумiеться мо:жливiсть здiйснення вирiша-пьного впливу або
вирiшшlьний вплив на господарську дiяльнiсть }'часника процедури закупiвлi безпосередньо або
ЧеРеЗ бiльшу кiлькiсть пов'язаних фiзичних чlи юридичних осiб, що здiйснюсться, зокрема,
ШЛЯХОМ Реалiзацii права володiння або корисryва{ня BciMa €ктивtll\,lи чи ix значною часткою, права
ВиРiшального впливу на формування скJIаду, результати голосування, а також вчинення
правочинiв, що надzlють можливiсть визначаги умови господарськоТ дiяльностi, FIадавати
обов'язковi до виконання вказiвки або виконувати функцii органу управлiння Учасника процедури
закУпiвлi, або володiння часткою (паем, пакетом акцiй), що становить не менше нiж 25 вiдсо,гкiв
статутного капiтаlry Учасника процедури закупiвлri.
fuя фiзи.*rоi особи загальна сума володilлtня часткою у статутному капiталi Учасника
ПРОцеДУри закупiвлi визначаеться зzlлежно вiд обiсягу корпоративних прtIв, що сукупно нЕtJIежать
такiй фiзичнiй особi, tlленutп,l if ciM'i та юридичним особам, якi контролюються такою фiзичlrою
особою або членами ii ciM'i.
Членами ciM'i вважаються подружжя, дiти, бztтьки, рiднi брати i сестри, дiдусь, бабуся, oHyKLI,
Усиновлювачi, усиновленi, а тЕlкож iншi особи,, за уIuови ik постiйного проживання разом з
пов'язаною особою i ведення з нею спiльного госIIодарства
Iншi особи, якщо наявнi iншi факги i обставини, якi свiдчать про здiйснення безпосереднього
або опосередкованого контроJIю чи впливу на Постачальника чи iнших учасникiв процедури
закупiвлi (KpiM учасникiв з високим ризиком пов'язаностi) **.

якоi Укладено цю Угоду (далi

*

ВlСuваеmься у розумiннi diючоzо в ПДТ <Укреазвudслфвання> Поряdку зоtсупiвель mоварiв, робim mа посл),е на

м оменm уклаd ання Уеоdu.

** Kpumepii вuсокоео
рiвня рuзul{у пов'язаносmi Учqснuка процефрu закупiвлi mа умовu, якi Зацовнuк мае право
ВклЮЧumu в yeody, яка уклаdаеmься з mакut|4 Учаснuком, вuзначаеmься чuннuл, Поряdком закупiвель moBapiB, робim mа
по слуе П ДТ < Укреазвud обув ання D.
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