рАмковА угодА л}лгв -5 з
на постАвку товАру
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Лот 1 - << Частини запаснi, вузлп та агрегати до автоспецтехнiки виробниIltтва: КрАЗ, 1\IАЗ,
ГАЗ, ЗИЛ, УрАJI, ПАЗ, КАВЗ, КАМАЗ, ЛЗА, Т'К-G, ТК-К, КС-55727>>
Лот 2 - <<Частини запаснi, вузлп та агрегати д0 автоспецтехнiки виробництва: УАЗ, ВАЗ,
AC-U, KrASZ>
Лот 3 - <<Частини запаснi, вузли та агрегати д0 автоспецтехнiки виробництI}а:, Fоrd, Renault,
Opel, Mercedes, Mazda, Skoda, Mitsubishi, To5,ota, Chevrolet, Hundai, MAN, ATAMAN, QDZ,
ВАРЗ, HELI, Everlast, Святовип>
20l9

м. Львiв

р.

Товариство з обмеженою вЦповiдальнiстю <<Автодеталь Холдинп>, да,ri - Постачальник
, в особi директора Пiдгiрного Олега Антоновича,
що дiе на пiдставi Статугу , з одriеi сторони, та
Акцiонерне mпварасmво кУt<рzазвudобування>, дапi Поrсупець, в особi Мартинuя
Володимира Богдановича фiлil ГозопромллсJловоzо управлiнttя <<Jrьвiвzазваdобlчвання)), що дiе на
пiдставi довiрностi ЛЬ2_139д вlд l4.12.2018p., з iншоi сторони, рt}зом iMeHoBaHi нада-пi - Сторони,
укJIЕlпи дану Рамкову угоду на поставку товару, ла.lтi -Угоду, про наступне:

I.

Прелмет Угоди

1.1. Прелметом цiеi Угоди е Частини запаснi до автоспецтехнiки в аrэортиментi (далi Товар), придбанi Покупчем, за результатами проведення конкурентного вiдбору вiдповiдно до
встановленого у Покупця Порялку закупiвель ToBapiB та послуг за рамковиI\ltи угодами (лалi конкурентний вiдбiр), затвердженого Наказом ПАТ <Укргазвидобування) Nq 859 вiд 20.12-20|7
року ( надалi - Порядку).
1.2. Постачапьник зобов'язуеться поставити Покупшевi Товар, а Покупець - прийняти i
оплатити Товар на ytrroBulx даноi Угоди.
1.3. Постачальник гарантус, що Товар, який е предметом Угоди е в ны]го в наявнос,гi та
нчlлежить йому на правi власностi або iнtпому речовому правi, що Еiадае йому гIраво
розпоряджатися Товаром, е новим не був у використаннi, не перебувае пiд забороною,
вiдчуження, арештом, не е предметом застЕlви та iншим засобом забезпечення виконання
зобов'язаНь переД будь-якиМи фiзичнИми абО юридичними особами, держа.вними органами i
державою, а також не е предметом будь-якого iншого обтяження чи обмеження, передбаченого
чинним законодавством УкраТни.
1.4. ПостачаJIьниК пiдтвердЖУе, ЩО укладаннЯ та виконання ним цiсТ Уlгоди не суперечить
НОРМiШ\,I чинногО законодаВства Украiни та вiдповiдае його вимОгам (зокрема, щодо отримання Bcix
необхiдних дозволiв та погоджень), а також пiдтверлжуе те, що укJIадання та виконання ним цiСi
угоди не суперечить цiлям дiяльностi Постачальника, положенням його установчих документiв чи
iнших локчшьних aKTiB.
1.5.постачальник, пiдписуючи цю Угсrду, повнiстю та беззастережно усвiдомлкlс та
погоджусться, що у разi невизнання його переможцем по разовим процедурам конкурентного
вiдбору, загальна кiлькiсть Товару, яка буле поставлена Покупцю протягом дii цiеi Угоди, може
дорiвнювати нулю за цiею Угодою.

i

II. Якiсть Товару

2.1. Постачапьник повинен поставити Покупчю Товаро передбачений uiею Угодою, якiсть
якого вiдповiдас сертифiкаталr якостi або паспrэртам виробника, Щержстанлартам, технiчним або

iншиМ р{овам, якi пред'ЯвляютьсЯ до Товару цаного виду та пiдтверджу€ть,ся вiдповiдними
документtlми.

протягом
2.2. Постачапьник гарантуе якiсть i надiйнiсть Товару, що постач€t€ться,
не
менше
аJIе
виробника,
строку
гарантiйному
вiдповiдаr:
гарантiйного строку. Гарантiя на товар
l2 мiсяцiв з дати поставки Товару.
III. Поставка Товару

3.1. У разi виникненнЯ У ПокупцЯ потребИ У ToBapi, Покупечь проводить разовi
процедури конкурентного вiдбору вiдповiдно до встtlновленого Порядку.
з.2. Для проведення конкурентного вiдбору Покупець одночасно надсила€ BciM
пропозицiю щодо постачання
учасникаN,I, якi пiдпис€rпи prlп,IкoBy угоду, зzшрошення подати цiнову
ТоварУ шляхоМ направлення Постачarльнику поIштою та в електронному виглядi на електро.нну
адресу Постачальника вказану в Роздiлi xlv даноlLугоди, повiдомлення, в якому за3начас:
о найменування та мiсцезнаходження Заrrцовника
о назву предмета закупiвлi або частини предмета закупiвлi
. краiну походження та виробника Tol}apy
о кiлькiсть ToBapiB
. умови i мiсце поставки

о piK виготовлення товару
о строк поставки
. одиницю вимiру ToBapiB
. та iншi данi
3.3. Строк подачi цiновоi пропозицii постачання Товару для Bcix учасникiв, якi пiдписа;lи
отримання
рамкову угоду складае 5 днiв з моменту отримашня повiдомлення вiд Покупця, Факт
поштового
запрошення подати цiнову пропозицiю пiдтверл)кусться повiдомленням про вр)rчення
вiдправлення чи передача його пiд розписку Пос,гача_пьнику або звiт про отримання електронного

листа.

3.4. Покупець проводить розгляд цiнових пропозицiй, якi надiйшли вi,ц учасникiв даноТ
часу
угоди, протягом 5 днiв з моменту отримання ними повiдомлення вiд Покупця, з урахуванням
.ro-ro"oio обiгу. Переможцем с той )ласник, пр,опозицiя якого е найбiльш економiчно вигiдною
за цiновим критерiем за умови iдентичностi Товару. I-{iHoBa пропозицiя надана Учасником
може
рамковоi угоди, с офертою i не може бути змirrена ним у подальшому. Поставка Товару
здiйснюватися за цiею Угодою лише у разi якщо Покупець визначить Постачаль,ника переможцем
разовоi процедури конкурентного вiдбору.
3.5. Покупець повiдомляе ПостачальнIка про визначення його пероможцем шляхом
надсиланНя електроЕного листа на електрОнну ФIресУ Постачальника вказану в Роздiлi XIV даноТ
угоди. Повiдомлення Покупцем Постачальника про визначення його перемо:кцем е акцептом.
Пiсля отримання повiдомлення, Сторони погоджують умови та строки поставкрI товару. Поставка
товару здiйснюеться за цiною, яка зазначена у цiновiй пропозицiт наданiй постачальником
Покупцю. В разi невиконання або неналежного виконання переможцем разовоi процедури
конкуренТного вiдбору cBoix зобов'язань з пOставки Товару протягом строку визначеного в
цiновiй пропозицii, Покупець може вибрати iншого Учасника рамковоi у.годи, який надав
пропозицii разом з переможцем разоВоi процедУри конкурентного вiдбору, а до ПостачшIьника
застосувати штрафнi санкцii згiдно Роздiлу VII даноi Угоди .
З.6,,Щатою поставки Товару е дата пiдп:исання уповноваженими представникttми CTopiH
акту приЙмання-пеРедачi ТоварУ або видатковоТ накладноi по кожнiй поставцi Товару по цiй
Угодi. Право власностi на Товар переходить вiд Постачальника до Покупця ]3 дати пiдписання
Стороналли акту приймання_передачi Товару або видатковоТ накладноi.

з.7.

За вимогою Покупця

Постачальник письмово повiдом:тяе Покупця i

вантажоотримувача про готовнiсть до вiдвантalження Товару шляхом направлення листа (для
резидента).

Постачальник за 5 днiв до дати вiдвантаження Товару зобов'язаний надати ПОКУПЦЮ
(факсом або електронною поштою) наступну iнформацiю:
. номенкJIатуру ТоварУ
. BapTicTb Товару
. кiлькiсть мiсць

.
о

габарити Товару
вага нето/брутто

Вiдвантаження Товару здiйснюеться пiсля отримання Постачальником погодженЕя
Покупчя (лля нерезилента).
3.8.
вимогою Покупця або вантажоотримувача Постачшlьник зобов'язаний
вiдвантажувати Товар в присугностi уповноваже]них представникiв Покупця.
3.9. Протягом 48 годин пiсля закiнчення вiдвантаження Постачальник повiдомляе про це
Покупця i вантажоотримувача.
3.10. Постачальник надае на адресу Покуlrця наступнi документи:
о товаросупровiднi документи (товарно -транспортна накпадна);
о сертифiкат якостi таlабо паспорт виробника (на вибiр Покупця);
о вiдвантажувtlльна специфiкацiя (акт завtlнтЕDкення) або пакувальний лист (за вимогою
Покупчя);
. сертифiкат походження (за вимогою По.купця);
. сертифiкат вiдповiдностi (за вимогою Покупчя);
о iнвойс (лля нерезидента);
о iншi документи, на вимогу Покупuя, у разi проведення митного оформлення Товару
Покупцем.
3.1l. Постачальник зобов'язаний надати Покупцю додатково до документiв, зазначених у
п. 3.10 даноi Угоди, наступнi документи:
3.1 1.1. При здiйсненнi перевезення Товару за-пiзничним транспортом:
для резидента: оригiнал акту приймання-rtередачi Товару та копiю за:liзничноi накладноТ,
дJuI нерезидента: оригiнали акту приймання-передачi Товару та залiзничноi накладноi.
З .| |.2. При здiйсненнi перевезення Товару автотранспортом:
для резидента: оригiнЕ}л tжту приймання-передачi Товару або видатковоi накладноi, другий
примiрник товарно-транспортноi накладноi (ф.}lЬl-ТН) та копiю товарно-транспортноi накладноi,
для нерезидента: оригiнатrи акту приймання-передачi Товару та мiжнародноi автомобiльноi
накладноi (CMR).
З. 1 1.3. При здiйсненнi перевезення Товару авiатранспортом:
для резидента: оригiнал акту приймання-передачi Товару та авiацiйноi вантажноi
накладноi.
для нерезидента: оригiна-ltи акту прийплання-передачi Товару та авiацiйноI вантажноi
накладноi (Air Waybill).
3.11.4. Постачальник, до моменту вiдвант,аження Товару, попередньо погоджус з Покупцем
надання докрлентiв, що вказанi в пiдпунктах 3.11.1 -3.11.3 та в пунктzlх З.8,3.10 Угоди (для

За

нерезидента).

3.12. Якщо Постачальник вiдповiдно l{o умов поставки catr,tocTiйHo здiйснюс митне
оформлення Товару, BiH зобов'язаний надат]и копii докуплентiв, вказаних у п. 5.11 (для
нерезидента) та оформлену згiдно з вимогtl},lи чинного законодавства УкраiЪи митну декларацiю

(мд)

Товарно-транспортна накJIадна при перевезеннi Товару автотрtlнспортом повинна бути
оформлена вiдповiдно до Правил перевезення вантажiв автомобiльним трtlнспортом в УкраiЪi,
чинних на день скJIадання товарно-транспортноi накладноi.
Вiдправлення докр{ентiв вкваних у п,уЕктЕlх 3.10. та 3.11. цiеi Угоди здiйсню€ться
Постачальником протягом 2-х (двох) робочих днiв з дати поставки, нарочЕим або рекомендованим
листом кур'ерською поштою, ше у будь-якому разi не пiзнiше 5-го числа мiсяця, наступного за
мiсяцем поставки.
3.13. По прибутгю Товару в кiнцевий пункт призначення його приймання проводиться
безпосередньо вантажоотримувачем.
3.14. Передача та отримання Товару проводиться на пiдставi aKTiB приймання-передачi
Товару або за довiренiстю, вiдповiдно до Iнструlсцii про порядок реестрацii виданих, повернутих i

використаних довiреностей

на

одержаншI цiнностей, затвердженоi нак€вом

АТ

<Укргазвидобування>.
3.15. Приймання Товару по кiлькостi проводиться вiдповiдно до Iнструкцii про порядок
приЙмання продукцii виробничо-технi.пrого пI)изначення i ToBapiB народного споживання по
кiлькостi, затвердженоi постановою Щержарбiтрirжу }Ф П-6 вiд 15.06.19б5 р., по якостi - Iнструкцii

про порядок приймt}Еня продукцii виробничо-технiчного призначення i ToBapiB народного
споживання за якiстю, затвердженоi постановOю ,Щержарбiтражу М П-7 вiд 25.04.1,966 р., тз

сертифiкату якостi таlабо паспорту заводу-виробника. У разi виявлення невiдповiдностi в якостi
або нестачi Товару, викJIик представникiв Постttччlльника - обов'язковий, а представникiв заводувиробника - за вимогою Покупця. Виклик Поrr:упцем здiйснюеться в письмовiй формi таlабо в
електронному виглядi на електронну адресу Пос,тачальника, вкчвану в Роздiлi XIV даноТ Угоди. У
випадку неявки представника Постачальника (виробника Товару - на вимогу Покупця) в с,грок,
вказаний у виклику Покупця, пiдписанням даноi Угоди Постачальник надае згоду, про те, що
ПостачальЕик погоджу€ться з огJIядом Товару на предмет вiдповiдностi кiлькiстi/якостi Покупцем
та з актом, скJIаденим Покупцем в односторонньому порядку за результатами такого огляду.
Сторони погодилися, що {кщо вони вiдступиJIи вiд положень Iнструкцiй, вказаних в даному
пунктi Угоди, врегулювавши своI вiдносини Hia власний розсуд, то прiоритет мають норми цiеi
Угоди.
3.16. Вiдповiда;lьнiсть за правильнiстL та повноту оформлення товаросупровiдних
документiв i наслiдки, пов'язанi iз затримк€lп,lи при постачаннi Товару, приймае на себе
Постача;lьник.
3.17. При виникненнi додаткових витрат
зв'язку
неправильнiстю оформлення
товаросупровiдних документiв або неможJIивiстlо вiдправлення Товару з вини flостачшtьника, TaKi
витрати (у тому числi по доставцi Товару в кiнцевий пункт призначення) здiйснюються
постачальником.
3.18. Вантажовiдправником Товару за цiею Угодою с Постачальник або завод-виробник,
або уповноважена (залучена) ними особа.
3.19. Упаковка
йаркування Товару повиннi вiдповiдати встzIновленим правилам,
стандартit]\{ i технiчним yMoBulI\,I.
3.20. Упаковка повинна забезпечувати повну цiлiснiсть Товару при транспортуваннi yciMa
видами транспорту, вкJIючЕlючи перевантажеItня, а також мати пристосування для можJIивих
перевантажень як за допомогою пiднiмальних механiзмiв, так i ручним засобом (за допомогою
вiзкiв i авто (електро) каром).
3.2l. Порядок i строки повернення тари: BapTicTb тари (упаковки) вкJIючено в загальну
BapTicTb (uiну) Товару, тара (упаковка) - незворо|тна.

у

з
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IV. Щillа Угоди
4.1. Щiна за одиницю Товару вкiву€ться у виставлених Рахунках-фактурах в гривнях з
урахуванням П.ЩВ (для резрдента) або в iноземнilй валютi (для нерезидента).
4.2. Загальна BapTicTb (цiна) Угоди визначtаеться як суN{арна BapTicTb Товару, поставленого
вiдповiдно до Bcix Рахункiв-фактур акцептовtlнIлх за результатаN,lи конкурентного вiдбору за весь
перiод дii Угоди.
4.3. Зага.пьна BapTicTb (цiна) Угоди не може перевищувжи2 231 000100 грн. ( два мiльйони
двiстi тридцять одна тисяча грн. 00 коп.) з ЩЦВ.
4.4. I]iHa за одиницю Товару та загальна цiна Угоди може бути змiнена (за умови, якщо
Угодою передбачена оплата за Товар протягом !}0 календарних днiв або бiльше по факту поставки
- стандартнi умови оплати) при застосуваннi гryнкту 4.5. Угоди.
4,5. Умови зменшення BapTocTi поставленого та неоплаченого Товару з застосуванням
формули дистконтрання BapTocTi Товару.
4.5.1. У разi, якщо Постача-тlьник бажае зменшити строки сiплати, визначенi цiею Угодою
(застосовуеться лише у разi оплати за Товар по факту поставки протягом 30 календарних днiв або
бiльше), BiH письмово звертаеться до Покупчя з пропозицiею зменшити строки оплати за Угодою
з одночасним змеЕшенням BapTocTi постttвле.ного tlле не оплаченого Товару, вiдповiдно до
формули дисконтрtlння BapTocTi Товару, вказаноi у п.4.5,2 Угоди.
4.5.2. Формула дисконтувtlння BapTocTi Товару
Е BapTicTb фактична : I BapTicTb за Угодою х (1 - rlЗ60 (t' - t2)), де:
"
Х BapTicTb фактична - фактична BapTicTb ToBapiB, що оплачуеться окремим платежем, грн.;
Е BapTicTb за угодою - BapTicTb ToBapiB, якв, визночена в Угодi;
tl - строки оплати, визначенi в Угодi (стандартнi умови оплати), в календарних днях*;
t2 - строк фактичноi оплати (зменшенi стандартнi строки, якi узгодженi сторонами), в
:

каJIендарних днях*;

r - облiкова ставка НБУ (на дату коригуваtння BapTocTi), збiльшена на вiдповiдний вiдсоток
лою.
рlчних згlдно з нижченаведеною

t|-t2

r

вiд З0 до 15 каJIендарних днiв
облiкова ставка нБУ + 10%
вiд 14 до 0 календарних днiв
облiкова ставка нБУ + 4%
*Якщо в Угодi строки оплати визначенi в баlrкiвських
днях чи iнших не календарних днях,
строки оплати tl, t2 визначаються виходячи iз перlерахунку таких днiв у календарнi днi.
4.5.3. Покупець протягом 5 робочих днiв з дня отримання вiд Постача-пьника письмовоТ
пропозицiТ щодо зменшення cTpoKiB оплати та застосування у зв'язку з цим до BapTocTi Товару
ставки дисконтування, визначеноi за форму,пою, вказаною у п. 4.5.2 Угоди, повiдомляс
Постачшtьника про свою згоду застосування вказаного механiзму, шляхом направлення письмовоi
вiдповiдi на адресу Постача_пьника. У разi не нiаправлення Покупцем такоi письмовоТ згоди, або
направлення письмовоi вiдмови про застосува]ння формули дисконтування BapTocTi Товару та
ЗМеншення cTpoKiB оплати, BapTicTb Товару i строки оплати залишаються такими, як передбаченi в

Угодi.

У

разi якщо Покупець погоджуеться iз пропозицiсю Постачальника про застосування
формули дисконтрtlння BapтocTi Товару та змеttшення cTpoKiB оплати, BapTicTb поставленого але
не оплаченого Товару та siдповiдно загальна цiна Угоди змiнюються з урахуванням формули
дисконтування BapTocTi Товару. У такому випадку змiна BapTocTi поставленого але не оплаченого
Товару, розраховttноi за формулою дисконтування BapтocTi Товару, проводиться на пiдставi
вiдповiдних коригуIочих первинних докрлен:гiв, пiдписаних Сторонами (aKTiB коригування
BapTocTi Товару, paxyHKiB на оплату з новою цiною, тощо).
4.6. Пункти 4.4 та 4.5 цiсI Угоди не можуть бути застосованi на вже поставленi та оплаченi
4.5.4.

Товари.

4.7. Змiна BapTocTi ToBapiB та загальноi lIiни Угоди у зв'язку iз застосуванЕям формули
дисконтування BapTocTi Товару, не впливас та не зменшус розмiр забезпечення виконання
зобов'язань по Угодi.
Y. Порялок здiйснення оплати
5.1. Розрахунки проводяться шляхом оплати Покупцем протягом 30 (тридцяти)
календарних днiв пiсля здiйснення поставки Постачальником Товару на пiдставi Рахунку-фактlри,
пiдтвердженого Покупцем, та пiдписання С:горонал,tи акту приймання-передачi Товару або

ВиДатковоi накладноi, шJIяхом перерахування коштiв на рахунок Постачшlьника, або з
урахуванням умов, передбачених п.4.5 цiеi Угодlл.
5.2. Що Рахунку-фактури додtlються пiдписаний уповноваженими представниками CTopiH
акт приймання-передачi Товару або видаткова накJIадна.
Покупеuь не здiйснюе оплату за постilвjгrений Товар, та така Еесплата не е порушенням
СТРОкУ оплати зi сторони Покупuя у випадку ненадання Постача-пьником Рахунку-фактури на
оплату чи його неналежного оформлення.
VI. Права та обов'язки CTopiH
1. Покупець зобов'язаний:
6.1. l. Своечасно та в повному обсязi сплачувати за поставлений Товар.
6.|.2. Приймати поставлений Товар, у разi вiдсугностi зауважень, згiдно
6.

з

актом

приймання-передачi товару або видатковою накладною.
6.2. Покупець мае право:
6.2.|. ,Щостроково розiрвати (припинити) чю Угоду:
6.2.1.1. У разi невиконання чи ненilлежного виконtlння зобов'язань Постачальником,
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 вимог до Товару
(предмету закупiвлi).
6.2.1.3. У разi вiдмови одного або бiльше уrасникiв-переможцiв, з якими укладено раплковi
за
угоди
результатами однiеi або декiлькох коttкурентних вiдборiв вiдповiдно до встановленого
Покупчем Порядку закупiвель ToBapiB та послуг за рап.{ковими угодzlми, вiд виконання рамковоТ

дiй, якщо внаслiдок цього кiль.кiсть уrасникiв-переможцiв, з якими у Покупця е
дiючi paMKoBi угоди, становить менше трьох.
6.2.1.4. У iнших випадках, передбачених цiею Угодою.
6,2,2. Контролювати постчвку Товару у с,гроки, встановленi Угодою.
6.2.3. Зменшувати обсяг закупiвлi Товаlэу та загальну BapTicTb цiеi Угоди зшlежно вiд
РеаЛЬного фiнансування видаткiв. У такому разi Сторони вносять вiдповiднi змiни до цiсi Угоди.
6.2.4. Не здiйснювати оплату Постачальнику у разi неналежного оформлення докрrентiв,
необхiдних для здiйснення оплати.
6.2.5. Вiдмовитися вiд Товару, який не пOставлений в строк, вказаний в Угодi.
6.3. Постачапьник зобов'язапий:
6.3.1. Забезпечити поставку Товару у стр()ки, встановпенi Угодою.
6.З.2. Забезпечити пост€lвку Товару, яtкiсть якого вiдповiдае yMoBaJ\{, установленим
розлiлом II цiеТ Угоди.
6.3.3. Зарееструвати податкову накJIадну в електроннiй формi в строки, встановленi
чинним законодавством Украihи.
6.з.4. Свосчасно 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 звОязку з цим до BapTocTi Товару ставки
дисконтування (п. 4.5.2 цiеТ Угоди), надати Покупцю рахунок на оплату та коригуючi первиннi
ДОкУМенти (акти кориryвання BapTocTi Товару та рахунки на оплату з новою цiною, тощо).
6.З.6. Протягом 3 робочих днiв пiсля складання коригуючих первинних документiв (aKTiB
коригування BapTocTi Товару, paxyHKiB на оплату з новою цiною, тощо) надати Покупцю
РОЗрахУнок коригування кiлькiсних i вартiсних lпоказникiв до податковоi накладноi в електроннiй
формi, встановленiй чинним зrlконодавством УкраiЪи.
6.4. Постачальник мае право:
6.4.|. Своечасно та в повному обсязi отрItмувати плату за поставлений Товар.
6.4.2. На дострокову поставку Товару за письмовим погодженням Покупця.
УГОДИ абО iНШИХ

VII. Вiдповiдальнiсть CTopiH
7.1. У разi невиконання або неналежного виконання cBoix зобов'язань за Угодою
Сторони несуIь вiдповiдальнiсть, передбачену з€tконодавством Украiни та цiею Угодою.
7.2. Товар, що не вiдповiдае комплекту/кс)мплектностi таlабо кiлькостi, абоlта якостi може
приЙматися Покупцем або вантажоотримувачем на вiдповiдальне зберiгання за рахунок
Постачальника, до його замiни таlабо доукомпл(эктацiТ. Постачальник зобов'язаний розпоряд[rтися
Товаром, прийнятим на вiдповiдальне зберiгання протягом 10 днiв з дати прийняття Покупцем
Товару на вiдповiдальне зберiгання. Якщо Посr:ачальник у цей строк не розпорядиться Товаром,
Покупець мае право реалiзувати Товар для вiдшtсодування понесених cBoix збиткiв.
7.3. Якщо протягом гарантiйного строку б,улрь виявленi дефекти або невiдповiднiсть якостi
Товару, обупловленоi Угодою, Постачальник зобов'язаний за свiй рtжунок усунуги дефекти Товару
за його мiсцезнаходженням або заlчriнити неякiс:ний Товар на Товар ншlежноi якостi в узгодженi
Сторонами строки, але не бiльше 20 календарних днiв з дня отримання повiдомлення вiд
вантажоотримувача чи Покупчя про дефекти абсl невiдповiднiсть якостi Товару.
7.4. За постачання Товару неналежноi яlкостi або некомплектного Товару, Постачальник
виплачуе Покупцю штраф у розмiрi 20 yс, вiд BapTocTi Товару неналежноi якостi або
некомплектного Товару.
7,5. У випадку неповiдомлення або несвtэечасного повiдомлення про дату вiдвантаження
Товару Постачальник виплачу€ Покупцю ш,граф у розмiрi |% вiд BapTocTi Товару, про
вiдвантаження якого було не повiдомлено або не) своечасно повiдомлено.
'7.6. За односторонню ;tеобгрунтовану вiдмtlву вiд Угоди таJабо виконання cBoix зобов'язань
по Угодi, Постачальник сплачуе Покупцю шrраф у розмiрi 10% вiд цiни Угоди. У випадку
ненадання або порушення cTpoKiB надання товqросупровiдних докуtuентiв i/або iнших докушtентiв
вiдповiдно до п.3.10 та п. 3.11, п.п. 6.3.5 - 6.3.6 даноi Угоди, Постачальник виплачуе Покупцю
штраф у розмiрi 20 % вiд BapTocTi Товару, докуl![енти щодо якого ненаданi або наданi з
порушенням строку.
7.7. Якщо Постачальник не заре€стрував, неправильно або несвоечасно зареестрував
податкову/i накладну/i в системi епектронного адмiнiстрування податку на додЕlну BapTicTb чи

вчинив iншi дii7бездiяльнiсть, в результатi чогс, Покупець втратив права на податковий кредит,
Постачальник зобов'язаний сплатити Покупцю шштраф у розмiрi 20Yо вiд суми операцii7й по якiй не
зареестровано, неправильно або н9своечасного заресстровано податкову/i накладну/i (для
резидентiв).
7.8. У випадку невикоЕання ПостачаJIьниiком взятих на себе зобов'язань по данiй Угодi,
Постача.пьник зобов'язаний вiдшкодувати Покупцю Bci збитки, що завданi йому таким
невиконанням, у тому числi за простiй транспс)рту, що виник через вiдсугнiсть необхiдних для
приймання Товару документiв.
7.9. Постачальник компенсуе витрати По-купцю за простiй транспорту, коли такий простiй
буде викликаний необхiднiстю приймання Товару у присутностi уповноважених представникiв
Постачальника,
товаросупровiдних
разi поставки Товару, щс) не вiдповiдае вказанiй
документах кiлькостi та якостi.
7.10. У разi невиконання Постачальникомi взятих на себе зобов'язань з поставки Товару у
строки, зtlзначенi п. З.2. цiеi Угоди, остtlннiЙ сп,пачуе Покупцю пеню у розмiрi 0,| ОА вiд BapTocTi
непоставленого або несвоечасно поставленого Товару за кожен день прострочення, а за
прострочення понад тридцять днiв додатково сплачуе штраф у розмiрi 7% вiд BapTocTi
непоставленого або несвоечасно поставленого TrэBapy.
7.11. За порушення cTpoKiB оплати Покупець сплачуе на користь Постачшlьника пеню в
розмiрi 0,00l% вiд суми простроченого плате}I(у, за кожний день прострочення платежу, t}ле не
бiльше подвiйноi облiковоi ставки Нацiональн,ого банку Украiни, що дiяла в перiод, за який
сплачу€ться пеня.
7.|2. ,Що оплати Постачальником штрафу/i9 таlабо пенi, передбачених даним роздiлом VII
<Вiдповiдальнiсть cTopiH> Покупець, на суму таких штрафних санкцiй, мас право притримати
оплату за Товар.
7.13. Сплата господарських санкцiй не звiльняс Сторони вiд виконання cBoix зобов'язань за
дz}ною Угодою.
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YПI. Обставини непереборноi сили
8.1. Сторони звiльняються вiд вiдповiдаrьностi за невиконшrня або неЕалежне виконання
зобов'язань за цiею Угодою у разi виникнення обставин непереборноi сили, якi не iснували пiд час
укJIадання Угоди та виникJIи поза волею Стоlэiн (аварiя, катастрофа, стихiйне лихо, епiдемiя,

епiзоотiя, вiйна тощо).
8.2. СтороЕа, що не може виконувати зобов'язання за цiею Угодою унаслiдок дii обставин
непереборноi сили, повиЕна не пiзнiше нiж про:гягом 7 днiв з моменту ik виникнення повiдомити
про це iншу Сторону у письмовiй формi.
8.3. .Щоказом виникнення обставин неlпереборноi сили та строку ix дii с вiдповiднi
документи, якi видаються Торгово-промисловоIо палатою УкраiЪи або iншим уповноваженим на
це органом.
8.4. У разi коли строк дii обставин непеlrеборноi сили продовжуеться бiльше нiж 60 днiв,
кожна iз CTopiH в установпеному порядку мае право розiрвати цю Угоду.

IX. Вирiшення спорiв

9.t. У випадку виникнення спорiв або розбiжностей Сторони зобов'язуються вирiшувати
шляхом взаемних переговорiв та консультаIдiй.
9.2. У разi недосягнення Сторонами згоди спори фозбiжностi) вирiшуються у судовому
порядку вiдповiдно до чинного зtжонодавства Украiни.

ix

Х. Строlt дii Угоди
10.1. Угода набирас чинностi з дати iT пiдписання СторонЕlп{и та скрiплення ii печатками
CTopiH (за наявностi), i дiс до З|.|2.2019р., & в частинi розрахункiв - до повного виконання.
Пiсля закiнчення строку дii цiеi Угоди, вOна може бути пролонгована. Якщо за один мiсяць
до закiнчення строку дii Угоди жодна iз CTopiHr письмово не попередила про HaMip розiрвати цю
Угоду, то Угода вважасться пролонгованою на ц,их же умовах на кожен наступний piK,

XI.IHпri умови
11.1. Угода може бути достроково припинена за взаемною згодою CTopiH. У разi
непiдписаннrl ptllvlкoBoi угоди чи вiдмови вiд [i пiдписапня одним або кiлькома учасникамипереможцями, допущеними до укJIадаЕня paмKoвoi угоди, у строки, устtlновленi Порядком
закупiвель ToBapiB та послуг за рап,Iковими уго,цtlп{и, дострокового припинення iнших р.lN,lкових
угод, якi були укладенi за результатtlп,lи однiеi або декiлькох конкурентних вiдборiв вiдповiдно до
встановленого Покупцем Порядку закупiвель ToBapiB та послуг за рамковими угодами, за згодою
CTopiH або за рiшенням суду, якщо внаслiдок цього кiлькiсть укJIадених рtlN,Iкових угод по цим
закупiвлям стала менше трьох Сторони цiсi Угоди повиннi не пiзнiше l0 робочих днiв з дня
настання вкзаних обставин пiдписати додатпiову угоду до цiеi Угоди щодо дострокового
припинення цiеi Угоди.
11.2. Угода може бути змiнена чи розliрвана лише за згодою CTopiH, KpiM випадкiв,
встановлених цiею Угодою та чинним законодавством Украiни.
11.3. У разi, якщо пiсля визначення Постачальника переможцем конкурентного вiдбору
вiдповiдно до встановленого Покупцем Порядцку закупiвель ToBapiB та послуг за рамковими
угодами, Покупець виявив Товар за цiною, меншою нiж цiна, запропонована Постача-шьником,
Покупець направJIяе ПостачальЕику лист з пропозицiею зменшити запропоновану цiну до цiни,
виявленоi Покупчем. У разi згоди на зменшення цiни Постачальник протягом трьох робочих днiв з
дня отримання листа вiд Покупця, надае Покупчю новий Рахунок-фактуру зi зменшеною цiною. У
разi незгоди Постачальника на зменшення цiнрI таlабо неотримання Покупцем нового Рахункуфактури зi зменшеною цiною протягом 3 робочих днiв з дня отримання Постачальником листа вiд
Покупця, Покупець мае право вiдмовитися в одностороЕньому порядку вiд придбання такого
Товару таlабо розiрвання Угоди без вiдшкодування будь-яких збиткiв Постача;lьнику, про що
Покупець повiдомляс Постачальника. ,Щнем ()тримання листа вiд Покупця вважаеться дата
поштового штемпеJIя пiдприемства зв'язку, чере:] яке надсилаеться таке повiдомлення.
11.4. Покупець мае право вiдмовитися вriд Угоди в односторонньому порядку в наступних
випадках:
- ненадання Постачальником документiв приналежностi товару, що стосусться Товару та
пiдлягають переданню puшoм з Товаром;
- якщо Постачальник передав меншу кiлlькiсть Товару, нiж це встановлено даною Угодою
таlабо Рахунком-фактурою (в тому числi Покупець мае прЕtво вiдмовитися вiд уже переданого
Товару);
- якщо Постачальник передав Товар, який не вiдповiдае комплекту/комплектностi;
- якщо Постачальник передав Товар ненапежноi якостi;
- в iнших випадках, передбачених чинним законодавством УкраiЪи.
l1.5. У випадку прийняття Покупцем рiшення про вiдмову вiд Угоди або вiд поставок по
Рахункам-фактурам з пiдстав, вказаних у п. 1 1.4 даноТ Угоди, Покупець мае право:
- письмово повiдомити Постачальника п:ро вiдмову вiд Угоди в односторонньому порядку
з зазначенням пiдстав прийняття такого рiшенlrя, В даному випадку Угода припиняс дiю з дати
вiдправлення повiдомлення про вiдмову вiд Угоди.
- встановити Постачальнику строк, в який BiH зобов'язаний усунути недолiки, якi
призвели до прийняття рiшення про вiдмову вiд Угоди в односторонньому порядку. В такому
випадку Покупець направпяе Постача.пьнику пIIсьмове повiдомлення з зазначенням недолiкiв та
строку для усунення таких недолiкiв. Якщо нощr9л|lц не булуть ycyHyTi в установлений Покупчем
строк, Угода припиняе дiю зi спливом строку, встановленого Покупцем для усунення недолiкiв.
11.6.
разi якщо пiд час виконання цiеТ Угоди Покупець виrIвляе факт участi у
конкурентному вiдборi, за результатами якого було укладено цю Угоду, пов'язаноi особи щодо
Постачальника, тобто особи, яка вiдповiдае бl,дь-якiй iз ознак, за:}начених у .Щодатку Jф 2 до
Угоди, який е Ii невiд'емною частиною, Покупець мас право в односторонньому порядку
розiрвати цю Угоду та/або Постача;lьник виплаrчуе Покупцю штраф у розмiрi 20 % вiд BapTocTi
Товару.
11.7. ,Що оплати Постачальником штрафу, вк€ваного у п. 1 1.6 цiсi Угоди, Покупець, на суму
штрафу, мае право притримати оплату за Товар.
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l1.8. При розiрваннi Угоди в односторонньому порядку Покупцем з пiдстав виявлення

факту участi у конкурентному вiдборi, за результатами якоi було укJIадено цю ]Угоду, пов'язаноТ
особи щодо Постача-rrьника, тобто особи, яка вi,цповiдае будь-якiй iз озн€к, зазнzlчених у .Щодатку
N92 до Угоди, Покупець письмово повiдом.пяе Постачальника про розiрвання Угоди в
односторонньому порядку з зЕlзIIаченням пiдстав прийняття такого рiшення. В даному випадку
Угода припиняе дiю з дати вiдправлення повiдtомлення про розiрвання Угоди, якою вважа€ться
дата поштового штемпеJuI пiдприемства зв'язку, через яке надсилаеться таке повijlомлення.
11.9. Bci доповнення, додатки, цiновi пропозицii Постачальника та Р'ахунки-фактури,
акцептованi за результатаN,Iи конкурентного вiдбору, до Угоди е ii невiд'емними частин.lI\dи, якщо
вони викладенi в письмовiй формi, пiдписаlлi уповноваженими представни:ками CTopiH та
скрiпленi ix печаткаtrли (за наявностi) (KpiM цiнових пропозицiй ПостачальнIIка та PaxyltKiBфактур, якi пiдписуються Постачальником).
11.10. Постачаrrьник, у разi визначення переможцем конкурентного вiдбору, не мае права
передавати (вiдступати) своi права та обов'язки за Угодою будь-яким iншим о(эобам, покладати
виконання зобов'язань на будь-яку iншу особу.
11.1l. Пiдписанням цiеТ Угоди Постачшtьник пiдтверджуе, що BiH rэзнайомлений та
погоджусться з Iнструкцiсю про порядок рrэестрацiТ виданих, повернутих i використаних
довiреностеЙ на одержання цiнностей, затвердженою наказом ПАТ <Укргазвидобуваlrня>,
Порядком закупiвель ToBapiB та послуг ПАТ <Укргазвидобування)) за рамковими угодilми.
||.I2. При тлумаченнi умов поставки за цiею Угодою застосовую,гься Мiжнароднi
правила iнтерпретацii комерчiйних TepMiHiB IEIKOTEPMC (редакцiя 2010 року) з урахуванням
особливих умов поставки, визначених CTopoHa"ivtrr у ланiй Угодi.
11.13. Угода, if змiст не пiдлягшоть розголошенню або використtlннн) Сторонами без
згоди iншоТ Сторони, KpiM випадкiв передбачених чинним законодавством УкраiЪ:и.
11.14. Вiдповiдно до Податкового кодексу Украiни Постачшlьник за даною Угодою е
платником податку на прибугок та е/не € плагником податку на додану BapTicTb на загальних
умовах; Покупець е платником податку на прибiрок та податку на додану BapTicTb на загчшьних
умовах.
11.15. Взаемовiдносини CTopiH, не передбаченi Угодою, регулlоються чинним
законодавством Украiни. Якщо в данiй Угодi С,горони вiдступили вiд положень aKTiB цивiльного
законодавства, врегулювавши cBoi вiдносини на власний розсуд, то прiоритет мак)ть норми Угоди.
11.16. Сторони зобов'язуються письмоlво повiдомляти одна одну у випадку прийняття
рiшення про лiквiдацiю, реорганiзацiю або банкрутство однiеi iз CTopiH у строк не пiзнiше 3-х
календарних днiв iз дати прийнятгя такого рiшення.
||,|'7. У разi змiни мiсцезнаходження, (5анкiвських реквiзитiв, статусу платника податкiв
Сторони, змiни електронноТ адреси, така Сторон,а зобов'язана письмово повiдомлtти iншу Сторону
протягом 3-х днiв про TaKi змiни.
11.18. Якщо Угодою передбачено на]правлення листiв, повiдомлень в електронному
виглядi на електроннi адреси CTopiH, TaKi листи, повiдомлення вважаються ,наJIежним чином
напрilвленими, якщо вони направленi в електроЕmому виглядi на Bci електроннi uдрес, одночасно,
вказанi в роздiлi ХIV даноi Угоди.
11.19. Угода скJIадена украiнською Iиовою дJuI резидентiв або украiнською та
англiйською - для нерезидентiв в двох примiрн_иках (1 примiрник Постачальник:у та l примiрник
Покупцю), якi мають однакову юридичну силу. У разi розбiжностей мiж тексталли на украiнськiй
та англiйськiй мовах, текст на украТнськiй MoBi IyIa€ переважну силу.

ХII. Антикорупцiйне застереження
12.1. При виконаннi cBoix зобов'язань за цiею Угодою, Сторони, ix аr}iлiйованi особи,
працiвники або посередники не виплачують, не пропонують i не дозволяють виплату будь-яких
грошових коштiв або передачу цiнностеЙ, пр;lмо або опосередковано, будь-яким особам, для
впливу на дii чи прийняття рiшення цими особш,rи з метою отримчlння буль-яr,lоi неправомiрноТ
вигоди.
|2.2. Прu виконаннi cBoii зобов'язань за цiею Угодою, Сторони, iх аr}iлiйованi особи,
працiвники або посередники не здiйснюють дii', що ква;riфiкуються застосовни.ми для цiлей цiеi
Угоди законодавством, як дача/отримання непрrlзoцiрноi вигоди, корупцiйне пlrавопорушення, а

також дii, що порушують вимоги законодtlвствir про запобiгання корупцiТ та мi.жнародних aKTiB
trро протидiю легалiзацiТ (вiдмиванню) дохолiв, сlдержаних злочинним шляхом.
l2.З. Кожна iз CTopiH цiсi Угоди вiдпtовлясться вiд стимулювання tiудь-яким чином
працiвникiв iншоi Сторони, в тому числi шляхом надання грошових сум, подарункiв, безоплатного
виконання на ix адресу робiт (послуг) та iншимио не пойменованими у цьому пунктi способами,
що ставить працiвника в певну за-пежнiсть i спрямованого на забезпечення виконання цим
працiвником буль-яких дiй на користь стимулюкlчоI його Сторони.
Пiд дiями працiвника, здiйснюваними на I(ористь стимулюючоТ його Сторо,ни, розумiються:
- надання невиправданих переваг у порiвняннi з iншими контрагентами;
- надання будь-яких гарантiй;
- прискорення iснlточих процед}р (спроIцення форма_пьностей);
- iншi дii, що виконуються працiвникоп{ в pElN,IKax своiх посадових обоll'язкiв, ше йдуть
врозрiз з принципап4и прозоростi та вiдкрлrтостi взаемин мiж Сторонами.
l2.4. У разi виникненшI у Сторони пiдо:зр, що вiдбулося або може вiдб,rгися порушення
будь-яких антикорупцiйних }мов, вiдповiдна Ст,орона зобов'язуеться повiдомитуI iншу Сторону у
письмовiй формi. Пiсля письмового повiдомлення, вiдповiдна Сторона ма€ право призупинити
виконання зобов'язань за цiею Угодою до отримання пiдтвердження, що поруше|ння не вiдбу,лося
або не вiдбудеться. Це пiдтверджеЕня повинне буrи надiслане протягом 5 (п'ятlл) робочих днiв з
дати направлення письмового повiдомлення.
У письмовому повiдомленнi Сторона зобов'язана послатися на факти або надати матерiали,
що достовiрно пiдтверджують або дають пiдставу припускати, що вiдбулося або може вiдбl,тися
порушення будь-яких положень цих умов контрагентом, його афiлiйованими особами,
працiвниками або посередникilми виражает]ься
дiях, якi квалiфiкуют:ься вiдповiдним
законодавством, як дача або одержання неправомiрноi вигоди, корупцiйне прlазбц9рушення, а
також дiях, що порушують вимоги законодавст]]а про запобiгання корупцiТ та мiжнародних aKTiB
про протидiю легалiзацii доходiв, отриманих злочинним шляхом.
12.5. Сторони даноТ Угоди визнttють пр|оведення процедур щодо запобiгання коруrrцiТ i
контроJIюють ix дотримання. При цьому Стороltи докJIадulють розумнi зусилля, щоб мiнiмiзl,зur"
ризик дiлових вiдносин з контрагентЕlми, якi м,ожугь бути за_тlученi в корупцiйtнiй дiяльностi, а
також надають взаемне сприяння один одному lв цiлях запобiгання корупцii. Пр, цьому Сторони
забезпечують реа-пiзацiю процедур з проведення перевiрок з метою запобiгання;lизикiв заiryчення
CTopiH у корупцiйну дiяльнiсть.
|2.6. З метою проведенЕя антикорупцiiiних перевiрок Постачальник зобов'язуеться не
пiзнiше (5) п'яти робочих днiв з моменту укладе|ння цiеi Угоди, а також у буль-який час протягом
дiТ Угоди за письмовим запитом Покупця надiати Покупчю iнформацiю про гlерелiк власникiв
Постачшlьника, з врахуванням власникiв Bcix piBHiB (всього ланцюга), включаючи кiнцевого
бенефiцiарного власника (контролера) за формою згiдно з ,Щодатком Nsl ,цо цiсi Угоди з
додаванням пiдтверджуючих документiв (лалi - l,нформацiя).
У разi змiн у перелiку буль-якоi лilнки власникiв Постачальника, включаючи кiнцевого
бенефiцiарного власника (контролера) та (або) у виконавчих органах Постачальн,ик зобов'язусться
не пiзнiше (5) п'яти робочих днiв з д?ти вн€€ення таких змiн надати вiдполliдну iнформачiю
Покупцю.
Iнформацiя нада€ться на паперовому H:ocii, завiрена пiдписом посадовоi особи, яка е
одноосiбним виконавчим органом контрагента або уповнов€Dкеною на пiдставi дсlвiреностi особою
i направля€ться на адресу Покупця шJIяхом поttlтового вiдправлення з описом I}кJIадення. ,Щатою
надilння Iнформацii е дата отримаЕня Покупцелл поштового вiдправлення. ,Щодатково Iнформацiя
надаеться на електронному Hocii.
12.7. Сторони визнають, що iх можливi неправомiрнi лiТ та порушення антикорупцiйних
умов цiсi Угоди можуть спричинити несприllтJtивi наспiдки - вiд зниження реiiтингу надiйностi
контрагента (Постачальника) до iстотних обмежень щодо взаемодiТ з контрагентом
(Постачальником), до розiрвання цiеТ Угоди.
12.8. Сторони гарантують здiйснення належного розгляду за представ.пеними в рамках
виконання цiсi Угоди фактами з дотриманняtм принципiв конфiденцiйностi та застосуRання
ефективних заходiв щодо усунення практичних труднощiв та запобiгання можлI{вих конфлiктних
ситуацiй.
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12.9. Сторони гарантують повну конфiдtэьдiйнiсть при виконаннi антикорупчiйних умов
Угоди,
а також вiдсутнiсть негативних наслiдкiв як для Постачальника в цiлому, так i д- я
цiсi

конкретних працiвникiв ПостачаJIьника якi повiдомили про факт порушення.
l2.|0. У разi вiдмови Постачальника вiд надання Iнформацii, яку визначено у цiй УгодL
фактичного пенадання такоi iнформацii, наданнrI iнформацii з порушенням cTpoKiB, встановлених
у цiй Угодi, або надання недостовiрноi Iнформацii, Покупець ма€ право в односторонньому
порядку вiдмовитися вiд виконання Угоди шIляхом направлення письмового повiдомлення про
припинення Угоди через 5 (п'ять) робочих днiв з моменту направлення повiдомлення.
У разi надання IнформацiТ не в повному обсязi, так caN,Io неподання iнформацii зазначеноi у
(Додаток
}ф1 до цiсТл Угоди) Покупець на,правляе повторний запит про надання IнформацiТ
формi
за вказаною формою з метою доповнення Bi,l1cyTHboT iнформацiею iз зазначенням cTpoKiB ii
надання. У разi неподання такоi iнформацii, rrорушення cTpoKiB iT надання, а також надання
недостовiрноТ iнформацii Покупець мае прав() в односторонньому порядку вiдмовитися вiд
виконання Угоди шJuгхом направлення письмового повiдомлення про припинення Угоди через 5
(п'ять) робочих днiв з моменту направлення повi,цомлення.
12.11. Зазначена у цьому роздiлi умова е iстотною умовою цiеi Угоди вiдповiдно до частини
1 ст. 638 ЩК УкраiЪи.

XIII. Додатки до Угоди
13.1.Додаток Jф1: Специфiкацiя NЬ 1.
13.2.Додаток J\Ъ2: Специфiкацiя М 2.
13.3.Додаток J,,lb3: Специфiкацiя Jt 3.
13.4. Додаток Ns4: Форма - <Iнформацiя про власникiв контрагеЕта, вкJIючаючи кiнцевого
бенефiцiарного власника (контролера)>
l3.5. Додаток Jllb5: Критерii ознЕlк пов'язаних осiб.

XIV. Мiсцезнаходження та банкiвськi реквiзити CTopiH
ПОСТАЧАЛЫ]ИК
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю
dВТОДЕТАЛЬ ХОЛДИНГ)>
79067, м.Львiв,
вул.Тракт Глинянський | 65 l |07
рlр:2600705З7З4655
в ПАТ КБ <Приватбанк>> ,
Кол €,ЩРПОУ:41908091
мФо з2532l
IПН:419080913064
Тел./факс

:+3

80673

5

59066

e-Mail:adxl@ukr.net

АТ <Укрzазвudобування>, аdреса :
04053, м. Киiв, вуп. Кулрявська, бул,26128
фiлiя Г П У <<]I ь в iвzаз в ad о бу в ання )), adpe с а :
79026, м. Львiв, вул.Рубчака,27,
п/р Nч 2600З287683 у Львiвськiй дирекцii
ПАТ АБ кУкргазбанк>, м.Львiв МФО З204'78
кол е.ЩРПОУ 39585756

Iпн 30019,7726657
Тел./факс (032) 2440086
Тел.(032) 244006З
e-mail : Igоr.Меlпчk@чgч.соm.uа

кориryвання використовyвати наступнi реквiзити:
Повна назва: Акuiонерне,Iовариство
<Укргазвидобування>, фiлiя Газопрс)мислове управл
<Львiвгазвидобування> А кцiонерного

i н н

товариства кУкlrгазвидобуван ня>

Або скорочена назва: z\T <Укргазвидобування>,

ГПУ

<Львiвгазвидобування>

Ё)f' э \; al\
iдгiрний О.А.)

1Ф'

\:'

\т

(Ьртинець В.Б.)

я

Додаr,ок J\sl
.що ,Щоговору

.МЛ8Дф io ф.0l.

2019р.

спЕциФlкАцIя лъ1
ВИ (0V)
L$- 2019р.
N9

Найменування продукцii, повнr1 ii хараlсгеристикау
Частини запаснi, вузли та агрегати f;Jr".r.цтехнiки виробництва:
КрАЗ, МАЗ, ГАЗ, ЗИЛ, УрАJI, ПАЗ, КАВЗ, ]КАМАЗ, ЛЗА, TK-G, ТК-К,
<<

1

кс-55727>>

Од.
вим.

К-ть

шт.
комп.

Всього:

шт.
комп.
УЮ ЗЕД* (за вuключенняJ,rl вuпаdкiв колu Пок,упець ссl]улосmiйно зdiйснюе мumне оформлення
Товару)
l.Загальна BapTicTb Товару,що поставJuIеться по цiй Специфiкацii, скJIада€ 731100 (CiMcoT
тридцять одна тисяча 00 коп.), у т.ч. ПДI} 121,83 тис.грн.
2.Умови поставки Товару: DDP, Щентра;lьний склад ГПУ кЛьвiвгазвидобування) 82424,
Львiвська обл.,Стрийський район,с.Угерсько,вул. Жидачiвська,56.
3. Строк поставки Товару: згiдно умов вкЕваних в рахунку фактурi на кожну окрему партiю
поставки.
4.Умови та строки оплати: протягом 30 кален,царних днiв пiсля поставки кожноi окремоi партii
та пiдписаних обома сторончlп,Iи накJIадних або aKTiB приймання-передачi Товару.
5. Транспортнi витрати по доставцi товару в мtiсце призначення включенi в цiну товару
(предмету закупiвлi).
6. Гарантiя на Товар: вiдповiдае гарантiям виробника, EuIe не менше 12 мiсяцiв з дати поста]]ки
товару.
7. PiK виготовлення ToBapy:20t6- 20l9pp. (при виконаннi договору piK виготовлення окреh{их
позицiЙ може змiнюватись, якщо дана позиr(iя знята з виробництва або з iнших вагомих
причин).
8. Вимоги до тари та упаковки: згiдно заводськоi комплектацii (цiна пропозицii включас
BapTicTb тари та упаковки ). Тара - заводська незворотна.
9. Реквiзити Вантажовiдправника:ТОВ кАВТСlЩЕТАЛЬ ХОЛДИНГ>, м.Львiв, вул.Тракт
Глинянськпй,|65ll07 .
10. Реквiзити Вантахоотримувача: ГПУ кЛьвiв,газвидобування>>,79026 м.Львiв,
вул.I.Рубчака,27.
11. Якiсть та комплектнiсть товару повиннi вiдtповiдати технiчнiй докуплентацii, дiючим на
територii Украiни ,ЩСТаlrл, вимогtlil{ до якос,тi, ytl{oBztп{ .Щоговору та пiдтверджу€ться
сертифiкатом вiдповiдностi ( виданим уповноваженим оргtlном сертифiкацii) або
паспортом ( копiею )з вiдмiткою ВТК виробника у вiдповiдностi до дiючоi програми
забезпечення якостi пiдприемства при постаlцi товару.
12. I]я Специфiкацiя с невiд'емною частиною ]вищевказаного,Щоговору.
13.Ця Специфiкацiя складена в 2-х (двох) приtлiрниках (1 примiрник Постачальнику та 1
примiрник Покупцю).

Пiдписи CTopiH

:

,r':rФ#i*Y
рний О.А.

нець I}.Б.

Щодаток Nч2
.Що.Щоговору

СПЕЦИФIКАЦIЯ

ВИ (_ОЦ.)_ 09N!

Найменування продукцii, повнаl

iT

Ц&jlЩ$ iдф-02

2(tl9p.

ЛЪ2

2019р.

од.
вим.

харакгеристикау

K-r,b

Лот 2
1

<<Частини

запаснi, вузли та iлгрегати до аIlтоспецтехнiки ltиробництва:

УАЗ, ВАЗ, AC-U, KrASZ>
Всього:

шт.
комп.

шт.
комп.
мumне оформлення

УЮ ЗЕД*

(за вuключення]и вuпаdкiв колu ПоцVпець с&тilосmiйно зdiйсню€
Товару)
1.Загальна BapTicTb Товару,що поставJuIсться по цiй Специфiкачii, скJIадае 500100
тисяч 00 коп.), у т.ч. ПДВ 83,33 тис.грн.

(П'ятсот

2.Умови поставки Товару: DDP, Щентральний,сIOItlд ГПУ <Львiвгазвидобування> 82424,
Львiвська обл.,Стрийський район,с.Угерсько,вул. Жидачiвська,56.
3. Строк поставки Товару: згiдно умов вказани,х в рахунку фактурi на кожну окрему партiю
поставки.
4.Умови та строки оплати: протягом 30 календарних днiв пiсля поставки кожноТ окремоI пzртii
та пiдписаних обома сторонtlми накJIадних або aKTiB приймання-передачi Товару.
5. Транспортнi витрати по доставцi товару в м:iсце призначення вкJIюченi в цiну товару
(предмету закупiвлi).
6. Гарантiя на Товар: вiдповiдае гарантiям вирOýццк1, але не менше 12 мiсяцiв з дати постаIiки
товару.
7. PiK виготовлення Товару: 2016- 2019рр. (при виконаннi договору piK виготовлення окреIlIих
позицiй може змiнюватись, якщо дана позиI(iя знята з виробництва або з iнших вагомих
причин).
8. Вимоги до тари та упаковки: згiдно заводськоТ комплектацii (цiна пропозичii включас
BapTicTb тари та упаковки ). Тара - заводська незворотна.
9. Реквiзити Вантажовiдправника:ТОВ (АВТС)ДЕТАЛЬ ХОЛДИНГ>, м.Львiв, вул.Тракт
Глинянськпй,165l1'07.
10. Реквiзити Вантажоотримувача: ГПУ кЛьвiвгазвидобування>>,79026 м.Львiв,
вул.I.Рубчака,27.
11. Якiсть та комплектнiсть товару повиннi вiд(повiдати технiчнiй документацii, дiючим на
територiТ УкраiЪи ДЕСТаrrл, вимогtlп{ до якос,тi, умовtll\{.Щоговору та пiдтверджусться
сертифiкатом вiдповiдностi ( виданим уповноваженим оргчtном сертифiкацii) або
паспортом ( копiею )з вiдмiткою ВТК виробника у вiдповiдностi до дiючоi прогрtl}{и
забезпечення якостi пiдприемства при постаlзцi товару.
12. IИ Специфiкацiя е невiд'емною частиною ]вищевкваного Договору.
13. IИ Специфiкацiя складенав2-х (лвох) приллiрниках (1 примiрник Постачальнику та l
примiрник Покупчю).

,ffi

Пiдписи CTopiH

рний О.,А.

:

в.Б.

Додаток
.Що .Щоговору

СПЕЦИФIКАЦIЯ

ВЦ
J\ъ

uД_о_ 0}

NЗ

ЛГJ!ЦdЛДuiд 0k.0l 2019р.

ЛlЪЗ

2019р.

Найменування продукцii, повнаl ii характеристикау

()д.
BIlNI.

K-r,b

Лот 3

1

<<Частини запаснi, вузли та агрегати до автоспецl-ехнiки
виробництва:, Ford, Renault, Opel, Mercedes, Mazda, Skoda, Mitsubishi,

Toyota, Chevrolet, Hundai, MAN, ATA,MAN, QDZ, ItАРЗ, HELI,
Everlast, Святовит>>

шт.
комп.

Всього:

шт.
комп.
УКТ ЗЕД* (за вuключенняJуl вuпаdкiв колu Пок.упець самосmiйно зdiйснюе мumне оформлення
Товару)
1.Загальна BapTicTb Товару,що поставJIяеться п:о цiй Специфiкачii, скJIадас 1000,00 (Один
мiльйон 00 коп.), у т.ч. ПДВ 1бб,бб тис.грrr.
2.Умови постilвки Товару: DDP, Щентральний склад ГПУ <Львiвгазвидобування> 82424,
Львiвська обл.,Стрийський район,с.Угерсько,вул. Жидачiвська,5 6.
3. Строк поставки Товару: згiдно умов вказани:х в рахунку фактурi на кожну окрему партiю
поставки.
4.Умови та строки оплати: протягом 30 ка_пендарних днiв пiсля поставки кожноТ окремоi партii
та пiдписаних обома сторонaми накJIадних а,бо aKTiB приймання-передачi Товару.
5. Транспортнi витрати по дост.lвцi товару в м:iсце призначення вкJIюченi в цiну товару
(предмету закупiвлi).
6. Гарантiя на Товар: вiдповiдас гарантiям вирlоýgцlп, але не менше 12 мiсяцiв з дати постаI]ки
товару.
7. PiK виготовлення Товару: 2016- 2019рр. (при виконаннi договору piK виготовлення окреIuих
позицiЙ може змiнюватись, якщо дана позиt(iя знята з виробництва або з iнших вагомих
причин).
8. Вимоги до тари та упtжовки: згiдно заводськоТ комплектацiТ (цiна пропозицiТ включас
BapTicTb тари та упЕжовки ). Тара - зrlводська незворотна.
9. Реквiзити Вантажовiдправника:ТОВ (АВТ'ОДЕТАJIЬ ХОЛДИНГ>, м.Львiв, вул.Тракт

Глинянськпй,|65lt07.
10. Реквiзити ВантажоотрIIмувача: ГПУ <Львiвгазвидобування>>,79026

м.Львiв,
вул.I.Рубчака,27.
1 l. Якiсть та комплектнiсть товару повиннi вiдtповiдати технiчнiй документацii, дiючим на
територii УкраiЪи ДFСТам, вимогtlм до якос,тi, р{овам .Щоговору та пiдтверджуеться
сертифiкатом вiдповiдностi ( виданим }повнов&женим органом сертифiкацii) або
паспортом ( копiею )з вiдмiткою ВТК виробника у вiдповiдностi до дiючоТ програNdи
забезпечення якостi пiдприемства при поставцi товару.
12. Ця Специфiкацiя е невiд'емною частиною ]вищевказаного,Щоговору.
13. IИ Специфiкацiя складена в 2-х (лвох) приплiрниках (l примiрник Постачальнику та l
примiрник Покупцю).

Пhписи CTopiH

о.,А,.

:

нець В.Б.

доугоди

лэш!fu"",,uШ]8lЁ'
J_

Iнформацiя про власникiв контрагента, включапDчи кiнцевого бенефiцiарного власЕпка
iз зазначеннrIм всього л.нцюжка

""ýТ;::;#*iаючи
(контролерiв)

станом на

(_)_

кiнцевих бенефiцiарних власникiв
2019р.

(форма)

Нйменрання

]ласники (акцiонери) органiзацii, iз
tазначенням частки в 0/о
'найменування,
мiсцезнаходження)

Iiдтверджуючi докуrиенти,
rайменуваlrня реквiзити,
rаспортнi ланi

Пiдгiрний Олег Антонович

Паспорт серiя КА Ns313118

(АВТОДЕТАЛЬ ХОЛДИНГ))

IacTKa 100%

79067.м.Львiв

79067.м.Львiв

виданий личакiвським РВ
УМВС Украiни у Львiвськiй

вул.Тракт Глинянський

зул.Тракт Гли ня нський t65 / L07

органiзацii
(нйменування,
мiсцезнаходження, IПН)
I. Пiдприемство-контрагент
Товариство з обмеженою

вiдповiдальнiстю

L65/!07

пн

областi 03.02.1997р.

26840].3779

€ДРПОУ:41908091

II. Юридичнi особи, якi е власниками органiзацii

- контрагента

III. Юридичнi особи, якi е власниками наступних рilзнiв (ло кiнчевих)

Iv. Кiнцевий бенефiцiарний власник (контролер)
Товариство з обмеженою

вiдповiдальнiстю
кАВТО,ЩЕТАЛ Ь ХОЛДИ

Н Г))

Iiдгiрний Олег АнтоновIIч

Паспорт серiя КА Ns313118

IacTKa -100%

виданий личакiвським РВ
УМВС Украiни у JbBiBcbKiй

79067.м.Львiв

19067.м.Львiв

вул.Тракт ГлинянськиЙ

lул.Тракт Глинянський 165/107

!65lto7

пн

областi 03.02.1997р.

2684013779

еДРПОУ:41908091

*ф*

Щостовiрнiсть та повноту даноi iнформацii пiдтверджую.
2019

р.

Щиректор

,

wЁ#

м.п.

ПIДПИСИ CTIOPIH:
iрний О.А.

KN

W

до Угоди

Додаток

ЛЪ5

И сй r-,/ 2019р.

Критерii ознак пов'язаних осiб:
- юридична особа, яка здiЙснювала пiд час ]Iроведення процедури закупiвлi за результатами
якоi укладено цю Угоду (далi - процедура зак;rпiвлi) контроль над Постачальником, який був
Учасником* та визнаний переможцем процедури закупiвлi або контролювалася пiд час проведення
процедури закупiвлi таким Учасником процедури закупiвлi, або перебувала пiд час проведення
процедури закупiвлi пiд спiльним контролем з тшiим Учасником процедури закупiвлi;
- фiзична особа або члени ii ciM'i, якi здiйс-нювtlли пiд час проведення процедури закупiвлi
контроль над Постачальником, якиЙ був Учасник,ом та визнЕlниЙ переможцем процелури закупiвлi;
- учасник процедури закупiвлi, службова (посlадова) особа якого пiд час проведення процедури
закупiвлi була уповноважена здiйснювати вiд ilteHi Постачальника юридичнi дii, спрямованi на
встановлення, змiну або зупинення цивiльно-прilвових вiдносин, та !шени сiм'i такоТ службовоТ
(посадовоi) особи;
- постачальник, який пiд час процедури зеtкупiвлi був Учасником (визнаний переможlдем)
щодо якого фiзичнi особи - члени тендерного KoM:iTeTy, керiвник Покупця таlабо члени ixHix сiмей,
здiйснювали контроль або були уповноваженi здiйснювати вiд його iMeHi юридичнi дii, спрямованi
на встtlновлення, змiну або зупинення цивiльно-правових вiдносин.
Пiд здiйсненням контролю розумiеться можJIивiсть здiйснення вирiшального впливу або
вирiшальний вплив на господарську дiяльнiсть ]/часника процедури закупiвлi безпосередньо або
через бiльшу кiлькiсть повОязаних фiзи.rrrих чи юридичних осiб, що здiйснюеться, зокрема,
шJIяхом реаrriзацii права володiння або корисryвання BciMa активtlп,lи чи ix значною часткою, права
вирiшального впливу на формування скJIаду' результати голосування, а також вчинення
правочинiв, що надають можливiсть визначати уIuови господарськоi дiяльностi, надавати
обов'язковi до виконання вказiвки або виконувати функцiТ органу управлiння Учасника процедури
закупiвлi, або володiння часткою (паем, пакетом акцiй), що становить не менше нiж 25 вiдсоткiв
статутного капiтшtу Учасника процедури закупiв:ri.

у
'Щля фiзичноi
процедури закупiвлi визначаеться залежно вiд обсягу корпоративних прав, що сукупно нале)кать
такiй фiзичнiй особi, tшенапil ii ciM'i та юридичним особам, якi контролюються такою фiзичною
особи загальна суIиа володiння часткою

статутному капiталi Учасника

особою або членами if ciM'T.
Членами ciM'i вважаються подружжя, дiти, батьки, рiднi брати i сестри, дiдусь, бабуся, онуки,
усиновлювачi, усиновленi, а тtжож iншi особи, за уN{ови ix постiйного проживання ptвoм з
пов'язаною особою i ведення з нею спiльного господарства
Iншi особи, якщо наявнi iншi факти i обставlани, якi свiдчать про здiйснення безпосереднього
або опосередкованого контролю чи впливу на Постачальника чи iнших у"rасникiв процедури
закупiвлi (KpiM уrасникiв з високим ризиком пов'язаностi) **.
* Всrcuваеmься

у розумiннi diючоzо в ПДТ кУкреазвudофвання> Поряdtу заt<упiвель moBapiB, робim mа посл,у? на

qння Yeodu.
** Kpumepii вuсокоzо
рiвня рuзulq пов'жаносmi Учасiцuка процеdурu заt<упiвлi mа ул4овu, якi Замовнuк ма€ право
включumu в уzоdу, яка уклаdаеmься з mакuлr Учаснuком, вu?начаепься чuннllJу, Поряdком заt<упiвель moBapiB, робim mа

п,,

ом енm укл аd

по слуе

П ДТ

<

Укреазвud обув ання

)).

ПIДПИСИ ICTOPIH:
ьник:
<(,{Ёт

рниЙ 1.1t.

м.п.

ць В.Б.

