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Лот 1 - << Частини запаснi, вузли та агрегатt| до автоспецтехнiки виробництва: КрДЗ,
гАЗ, ЗиЛ, УрАЛ, ПАЗ, кАВЗ, кАМАЗ, ЛЗА, TK-G, ТК-К, KC-55727D
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Лот 2 - <<Частини запаснi, вузли та агрегати до автоспецтехнiки виробництва: удз, вдз,
AC-U, KrASZ>
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Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю (УкРТЕХноюг>, далi Постачальник , в
особi директора Сап'ян Марини Арнольдiвни ,
що дiе на пiдставi Статуту , з одtiсi сторони, та
АкцiонерНе mаварuсmвО <УtрzазвUdоб7,ваннЯ>,
Поrсупець, в особi Мартинця
Володимира Богдановича фiлil Газопромuашrво?о упрамiпня <сlrьвiвzазвudобуванняr, щЪ ,цiс на
ПИСТаВi ДОВiРНОСТi J\Ъ2-139д вiд t4.12.2018p., :з iншоТ стоlюни,
рtвом iMeHoBaHi надалi - (1gрони,
укл€lли дану Раrrлкову угоду на постulвку товару, даtпi - Угоду, про наступне:

даIIi

I.

Предмет Угоди

1.1. Прелlrlетом цiеi Угоди е Частини зtlпаснi до автоспецтехнiки в асортиментi (д:алi _
Товар), придбанi Покупцем, за результатами проведення конкурентного вiлбору вiдповiдно до
встановленого у Покупця Порядку закупiвель ToBapiB та послуг за
рамковими угодами (л:алi конкурентний вiдбiр), затвердженого Наказом ПАТ кУкргазвидобування)) Ns 859 вiд 20.12.2о17
року ( надалi - Порялку).
1.2. ПостачальниК зобов'язуеться постаIlити ПокУпчевi Товар, а Покупець - прийняти i
оплатити Товар на yl{oвax даноi Угоди.
1.3. Постачапьник гарантуе, що Товар, який е предметом Угоди с в нього в наявнос,тi та
нzlлежить йому на правi власностi або iншtому речовому правi, що надае йому ]IpaBo
ро3поряджатися Товаром, с новим i не був у використаннi, не перебувае пiд забороЕою,
вiдчуження, арештом, не е предметом застави та iншим засобом забезпечення urпъrrurrп"
зобов'язаНь переД будь-якиМи фiзичнИми абО юридичнИми особали, державними органами i
державою, а також не е предметом будь-якого iншого обтяження чи обмеження, передбаченого
чинним законодЕlвством УкраiЪи.
1.4. Постачальник пiдтверджу€, Що Укладання та виконання ним цiеi Угоди не суперечить
нормаМ чинногО законодtlвства УкраЪи та вiдповiдае його вимогtlп,t (зокрема, щодо отримання Bcix
необхiднИх дозволiВ та погодЖень), а такоЖ пiдтверлЖу€ те, що укладання та виконання нилл цiсi
угоди не суперечить цiлям дiяльностi Постачшlt,ника, положенням його установчих док}менr:iв чи
iнших локальних aKTiB.
1.5.постачальник, пiдписуючи цю Угоду, повнiстю та беззастережно усвiдомлкlе та
погоджу€Ться, щО у разi невизнанНя йогО переможцем по разовиМ процедурalIчI КОНКУРентногО
вiдбору, загальна кiлькiсть Товару, яка буле поставлена Покупцю протягом дiт цiеi Угоди, може
дорiвнювати нулю за цiсю Угодою.
II. Якiсть Товару

2.1. Постачальник повинен постtlвити П<rкупцю Товар, передбачений цiею Угодою, я,кiсть
якого вiдповiдас сертифiкатам якостi або паспсlртам виробника, .щержстандартам, технiчнипл або
iншиМ умовап{, якi пред'ЯвJIяютьсЯ До ToBap5r даногО виду та пiдтверлжу€ться вiдповiдними
докуN{ентап{и.

2.2. Постач€uIьник гарантус якiсть i надiйнiсть Товару, що trостачаеться, протяГоМ
гарантiйного строку. Гарантiя на товар вiдповiдirс гарантiйному строку виробника, аJIе не менше
12 мiсяцiв з дати поставки Товару.
III. Постаllка Товару

3.1. У разi виникнення у Покупця пtотреби у ToBapi, Покупечь проводить рttзовi
процедури конкурентного вiдбору вiдповiдно до встановленого Порялку,
З.2. !ля проведення конкурентного вiдбору Покупець одночасно надсилас BciM
учасникаN,t, якi пiдписttли ptlп,tкoBy угоду, зilпрошення подати цiнову пропозицiю щодо постачання
Товару шляхом направлення Постачальнику поштою та в електронному виглядi на електр()нну
адресу Постача-пьника BKtкlaHy в Роздiлi Х[V даноi Угоди, повiдомлення, в якому зtвначас:
о найменування та мiсцезнttходженняt Замовника
о HtBBy предмета закупiвлi або частиlIи предмета закупiвлi
о краiну походження та виробника товару
. кiлькiсть ToBapiB
о умови i мiсце поставки
о piK виготовлення товару
о строк поставIfи
о одиницю вимiру ToBapiB
о та iншi данi
3.3. Строк подачi цiновоi пропозицii постачання Товару для Bcix учасникiв, якi пiдписали
paIvIKoBy угоду скJIадае 5 днiв з моменту отрим€tння повiдомлення вiд Покупця. Факт отримання
запрошення подати цiнову пропозицiю пiдтверджуеться повiдомленням про вручення поштового
вiдправлення чи передача його пiд розписку Пос:тачшrьнику або звiт про отримzlння електронного
листа.
3.4. Покупець проводить розгляд цiнових пропозицiй, якi надiйшли вiд 1^rасникiв даноi
угоди, протягом 5 днiв з моменту отримalння ниN[и повiдомлення вiд Покупця, з урахуванням часу
поштового обiгу. Переможцем е той учасник, прlопозицiя якого е найбiльш економiчно вигiдною
за цiновим критерiем за умови iдентичностi Товару. Щiнова пропозицiя надана Учаснlаком
рамковоi угоди, е офертою i не може б,ти змirrеIlа ним у подirлышому. Поставка Товару п{оже
здiйснюватися за цiею Угодою лише у разi якщо Покупець визначить Постача.гlьника переможцем
разовоI процедури конкурентного вiдбору.
3.5. Покупець повiдомляе Постача.tlьн]пка про визначення його переможцем шляхом
надсилання електронного листа на електронну адресу Постачаrrьника вказану в Роздiлi XIV даноТ
Угоди. Повiдомлення Покупцем ПостачаJIьникit про визначення його переможцем с акцептом.
Пiсля отримання повiдомлення, Сторони погод)iiують рrови та строки поставки товару. Посr:авка
Товару здiйснюеться за цiною, яка зазначена у цiновiй пропозицii наданiй Постачальником
Покупчю. В разi невиконання або неналежнс|го виконання переможцем разовоi процецури
конкурентного вiдбору своТх зобов'язань з поставки Товару протягом строку визначеного в
цiновiй пропозицii, Покупець може вибрати iншого Учасника parr,rKoBoi угоди, який надав
пропозицii рчвом з переможцем рЕlзовоi процедури конкурентного вiдбору, а до Постачальника
застосувати штрафнi санкцii згiдно Роздiлу VII даноi Угоди .
3.6. .Щатою постtшки Товару е дата пiдписаrrня уповновzDкеними представникчlми CTopiH
акту приймання-передачi Товару або видатковоi накладноi по кожнiй поставцi Товару псl цiй
Угодi. Право власностi на Товар переходить вiLд Постачальника до Покупчя з дати пiдписання
Сторонами акту приймання-передачi Товару або видатковоi накладноi.
З.7. За вимогою Покупця Постача.гtьник письмово повiдомляс Покупця i
вантажоотримувача про готовнiсть до вiдвантilження Товару шляхом направлеЕня листа (для
резидента).

Постачальник за 5 днiв до дати вiдвантаження Товару зобов'язаний надати Покупцю
(факсом або електронною поштою) наступну iнф,ормачiю:
. номенкJIатуру ТоварУ
о BapтicTb Товару
о kiлbkicTb мiсць
. габарити Товару
. вагането/брутто

Вiдвантаження Товару здiйснюеться пiсл,я отримання ПостачальникОМ

ПОГОДЖ€)ННЯ

Покупця (лля нерезидента).
зобов'яза.ний
3.8. За вимогою Покупчя або ваI]tтажоотримувача Постачальник
вiдвантажувати Товар в присутностi уповноважевtих представникiв Покупця.
3.9. Протягом 48 годин пiсля закiнчення вiдвантаження Постачальник повiдомляе пр() це
Покупця i вантажооцимувача.
3.10. Постачальник надае на адресу Покуп:ця наступнi документи:
. товаросупровiднi документи (товарно - транспортна накладна);
о сертифiкат якостi таlабо паспорт виробника (на вибiр Покупця);
о вiдвантажувальна специфiкацiя (акТ завантаження) або пакувtIльний лист (за вимсtгою
Покупця);
. сертифiкат походження (за вимогою Полiупця);
о сертифiкат вiдповiдностi (за вимогою Покупця);
о iнвойс (для нерезидента);
о iншi докуп{ентИ, на вимОry Покупuя, у разi проведення митного оформлення То-вару
Покупчем
3.11. Постачальник зобов'язаний надати -Покупцю додатково до документlв, зuLзначених },
п. 3.10 даноi Угоди, наступнi документи:
3.1 1.1. При здiйсненнi перевезення ToBap.g залiзничним транспортом:
для резидента: оригiнЕrл акту приймання-пlередачi Товару та копiю зшliзничноi накладн<ri,
для нерезидента: оригiнали акту приймання-передачi Товару та залiзничноТ накладноТ.
З.| |.2. При злiйсненнi перевезення Товар,у автотранспортом :
для резидента: оригiнал акту приймання-Irерелачi Товару або видатковоi накладноi, другий
примiрник товарно-транспортноТ накладноi (ф.}lъl-тН) та копiю товарно-транспортноi накладноТ,
для нерезидента: оригiнали акту прийман]:Iя-передачi Товару та мiжнародноi автомобiльноi
накладноi (CMR).
3.1 1.3. При здiйсненнi перевезення Товар,у авiатранспортом:
дJuI резидента: оригiнал акту приймання-передачi Товару та авiацiйноi вантажноi
накладноi.
для нерезидента: оригiliали акту прийпdання-передачi Товару та авiацiйноi вантажноi
накладноТ (Air Wафi11).
3.11.4. Постачальник, до моменту вiдвант,аження Товару, попередньо погоджус з Покуlrцем
надання докуплентiВ, Що вказанi в пiдпунктах 3.11.1 -3.11.3 та в пунктtlх 3.8,3.10 Угоди (для
нерезидента).

3.12. Якщо Постачальник вiдповiдно ло умов поставки calr,tocTrйHo здtйснюе м:итне
оформлення Товару, BiH зобов'язаний надати копii докуплентiв, вказаних У п. 5.11 (ДЛЯ
та оформ.шену згiдно З ВиМогаI\,lи ч:инного зtжонодавства Украiни митну декларацiю

""рБr"д""та)
(мд).

Товарно-трtшспортна накJIадна при перевезеннi Товару автотранспортом повинна бри
оформлена вiдповiднО до ПравиЛ перевезенНя вантажiв автомобiльним транспортом в YKpaiHi,
чинних на день скJIадання товарно-транспортноi накладноТ.
Вiдправлення докуI\{ентiв вкч}заних у гrунктах 3.10. та 3.1l. цiеТ Угоди здiйснюеться
постачальником протягом 2-х (двох) робочих дпtiв з дати поставки, нарочним або рекомендованим
листоМ кур'ерською поштою, аJIе у будь-якому разi не пiзнiше 5-го числа мiсяця, наступного за
мiсяцем поставки.
3.13. По прибугтю Товару в кiнцевий пункт призначення його приймання проводиться
безпосередньо вантажоотримувачем.
J.t4. Пер"дача та отриманнЯ ТоварУ проводитьсЯ на пiдставi aKTiB приймання-передачi
товару або за дьвiренiстю, вiдповiдно до Iнструкцii про порядок реестрацii виданих, повернl,тих i

використаних довiреностей

на

одержtlн]Ея цiнностей, затвердженоi накzLзом

Ат

кУкргазвидобування>.
3.15. Приймання Товару по кiлькостi пlроводиться вiдповiдно до Iнструкцii прО ПоряДОК
приймання продукцii виробничо-технiчного призначення i ToBapiB народного споживанFш по
кiлькостi, затвердженоi постановою ,Щержарбiтражу JФ П-6 вiд 15.06.1965 Р., по якостi - IнструкцiТ
прО порядоК прийманнЯ продукцiТ виробни.lО-технiчного призначення i ToBapiB наро,цного
споживання за якiстю, затвердженоТ постановою ,Щержарбiтражу Nч П-7 вiд 25.04,1966 р., та

сертифiкату якостi таlабо паспорту заводу-виробiника. У разi виявлення невiдповiдностi в якостi
або нестачi Товару, викJIик представникiв Поста{альника - обов'язковий, а представникiв завrэдувиробника - за вимогою Покупця. Виклик Пок;rпцем здiйснюеться в письмовiй формi таlабо в
елекц)онному виглядi на епектроЕну адресу Посr:ачальника, вказtш{у в Роздiлi XIV ДаНОi УГОД-И. У
випадку неявки представника Постачальника (вlлробника Товару - на вимогу Покупчя) в строк,
вказаний у викJIику Покупця, пiдписанням .щ&ноli Угоди Постача-гrьник надас згоду, про те, що
Постачальник погоджуеться з огJIядом Товару на предмет вiдповiдностi кiлькiстi/якостi Покупцем
та з актом, скJIаденим Покупцем в односторонньому порядку за результатами такого огляду.
Сторони погодилися, що якщо вони вiдсryпили вiд положень Iнструкцiй, вкЕваних в даЕ:ому
пунктi Угоди, врегулювавши своi вiдносини на власний розсул, то прiоритет мilють норми цiсi
Угоди.
3.16. Вiдповiдальнiсть за правильнiсть та повноту оформлення товаросупровiдtних

документiв

i

наслiдки, пов'язанi

iз

затримкаии при постачаннi Товару, приймае

на

себе

постачальник.
3.17. При виникненнi додаткових витрат у зв'язку з неправильнiстю оформлення
товаросупровiдних документiв або неможJIивiсткl вiдправлення Товару з вини Постачшlьника, TaKi
витрати (у тому числi по доставцi Товару в кiнцевий пункт призначення) здiйснюються
Постача.гlьником.
3.18. Вантажовiдправником Товару за цiею Угодою е Постачаrrьник або завод-виробник,
або уповноважена (залучена) ними особа.
3.19. Упаковка i маркування Товару повиннi вiдповiдати встановленим правилчlп4,
стандартalпd i технiчним yMoBtlM.
3.20. Упаковка повинна забезпечувати повну цiлiснiсть Товару при транспортуваннi yciMa
видilми транспорту, вкJIючzlючи перевантФкення, а також мати пристосування для можJII{вих
перевантажень як за допомогою пiднiмальних механiзмiв, так i рrIним засобом (за допомсlгою
вiзкiв i авто (електро) каром).
3.21. Порядок i строки повернення тари: BapTicTb тари (упаковки) включено в загагlьну
BapTicTb (цiну) Товару, тара (упаковка) - незворо:гна.

IV. Щiна Угоди
4.1. Щiна за одиницю Товару вказуеться у виставлених Рахунках-фактурах в гривнях з
урахуванням П,,ЩВ (для резидента) або в iноземнi.й валютi (лля нерезидента).
4.2. Затальна BapTicTb (цiна) Угоди визначаеться як сумарна BapTicTb Товару, поставленого
вiдповiдно до Bcix Рахункiв-фактур акцептовtlниx за результатап{и конкурентного вiдбору за весь
перiод дii Угоди.
4.3. Загшrьна BapTicTb (чiна) Угоди не може перевищувати 1 231 000100 грн. ( Один мiльйон
двiстi тридцять одна тисяча грн. 00 коп.) з ПДВ.
4.4. Щiна за одиницю Товару та загЕIльна цiна Угоди може буги змiнена (за }мови, якщо
Угодою передбачена оплата за Товар протягом 30 календарних днiв або бiльше по факту поставки
- стандартнi умови оплати) при застосуваннi rryнкту 4.5. Угоди.
4.5. Умови зменшення BapTocTi поставлоного та неоплаченого Товару з застосуванням
формули дистконтування BapTocTi Товару.
4.5.1. У разi, якщо Постачальник бажае з.меншити строки оплати, визначенi цiсю Угодою
(застосовуеться лише у разi оплати за Товар по rфакту поставки протягом 30 календарних днilr або
бiльше), BiH письмово звертаеться до Покупчя з пропозицiею зменшити строки оплати за Угодою
з одночасним зменшенням BapTocTi поставлеIlого atле не оплаченого Товару, вiдповiдно до
формули дисконтування BapTocTi Товару, вказанOi у п.4.5.2 Угоди.
4.5.2. Формула дисконтування BapTocTi Товару:
Х BapTicTb фактична: Е BapTicTb за Угодо16, х (1 - r/3б0 >< (t' - t2)), де:
Е BapTicTb фактична - фактична BapTicTb TcrBapiB, що оплачуеться окремим платежем, грн.;
I BapTicTb за угодою - BapTicTb ToBapiB, яка визначена в Угодi;
t' - строки оплати, визначенi в Угодi (стандартнi умови оплати), в календарних днях*;
t2 - строк фактичноi оплати (зменшенi iстондвртнi строки, якi узгодженi сторонам,и), в
календарних днях*;
r - облiкова ставка НБУ (на дату коригув€tння
рiчних згiдно з нижченаведеноIо формулою.

BapTocTi), збiльшена на вiдповiдний вiдсоток

tl-t2

r

облiкова ставка НБУ + 10%
вiд 30 до 15 каленiцарних днiв
облiкова 0тавка НБУ + 4%
вiд 14 до 0 календiлрних днiв
*якйо в Угодi строки оплати визначенi в б]анкiвських днях чи iнших не календарних днях,
строки оплати tl, t2 визначаються виходячи iз перс:рахунку таких днiв у календарнi днi.
4.5.3. Покупець протягоМ 5 робочих днiв з дня отримання вiд Постача-пьника письмовоt
пропозицiТ щодо зменшенЕя cTpoKiB оплати та застосуваЕня у зв'язку з цим до BapTocTi Товару

формулою, вказаною у п. 4.5.2 Угоди, повiдоплляе
Постачальника про свою згоду застосуваннJI вказаного механiзму, шляхом нzшравлення письмовоi
вiдповiдi на адресу Постачаrrьника. У разi не направлення Покупцем такоi письмовот згоди, або
направлення письмовоi вiдмови про застосувzlЕня формули дисконтувЕlння BapTocTi ToBapv та
,rarц1anr" cTpoKiB оплати, BapTicTb ТоварУ i стрсlки оплати зzшишаються такими, як передбаченi в
Угодi.
4.5.4. У разi якщо Покупечь погоджуеться :iз пропозицiсю Постачальника про застосувirння
дисконтрання BapTocTi ТоварУ та змен-шення cTpoKiB оплати, BapTicTb поставленого але
формули
-о.rпu.r.ного
Товару ra uiдrrовiднО загальна цiна Угоди змiнюються з урахуванням форпlули
,.
дисконтування BapTocTi Товару. У такому випад(у змiна BapTocTi поставленого аJIе не оплаченого
Товару, розрахованоi за формулою дисконтувi}ння BapTocTi Товару, проводиться на пiдставi
вiдповiдних коригуючих первинних документiв, пiдписаних Сторонами (aKTiB коригування
BapTocTi Товару, paxyHKiB на оrrлату з новою цiн<rю, тощо).
4.6. Пункiи 4,4-та 4.5 цiсi Угоди Не МОЖУГь бути застосованi на вже поставленi та оплаченi

ставки дисконтування, визначеноi

за

Товари.

4.7. Змiна BapTocTi ToBapiB та загальНоi rцiни Угоди у зв'язку iз застосуванням формули
дисконтування BapTocTi ToBapyl IIе впливае та IIе змеЕшуе розмiр забезпечення виконання
зобов'язань по Угодi.
V. Порялок здiйснення оплати
5.1. Розрахунки проводяться шJUIхом оплати Покупцем протягом 30 (тридцяти)
календарнr* д*i" пiсля здiйснення поставки Пос,тачальником Товару на пiдставi Рахунку-фактурlt,
пiдтвер!ЖеногО Покупцем, та пiдпИсання Сlгоронами акry приймання-передачi Товару або
видатковот накладноi, шляхом перерахування коштiв на рахунок Постачальника, або з
урахувtIнням умов, передбачених п.4.5 цiеi Угодlл.
5.2.,Що Рахунку-фактури додtlються пiдпiисаний уповноваженими представникutми CTopiH
акт приймання-передачi Товару або видаткова н€кладна.
покупець не здiйснюе оплату за постав.гIений Товар, та така несплата не е порушенням
строку оплати зi сторони Покупчя у випадку ненадання Постачальником Рахунку-фактури на
оплатучи його неналежного оформлення.

VI. Права та обов'язки CTopiH
6.1. Покупець зобов'язаний:
6.1.1. СвоечаснО та в повнОму обсязi сплачувати за поставлений Товар.
6.1.2. Приймати поставлений Товар, у разi вiдсугностi зауважень, згiдно

з

актом

приймання-передачi товару або видатковою накJIадною.
6.2. Покупець мае право:
6.2.1. ,Щостроково розiрвати (припинити) uю Угоду:
6.2.1.1.
разi невиконання чи неналежного виконЕlння зобов'язань Постачальником,
повiдомивши про це його за 30 днiв до дати розiрвання.
6.2.1.2. У разi вiдмОви ПокупЦя вiд викОнання угоди у зв'язку з вiдсутнiстю фiнансування
таlабО втрати поiреби у закупiвлi, у тому числi у зв'язку зi змiною технiчних вимог до Тrэвару
(предмету закупiвлi).
6.2.|.з. У разi вiдмови одного або бiльше уrасникiв-переможцiв, з якими укJIаденО рамков1
встановленого
угоди за результатами однiеi або декiлькох ко,нкурентних вiдборiв вiдповiдно до
ilо*упч.' Порялку закупiвель ToBapiB та посл)/г За РаN,lКОВими угодtlми, вiд виконання рам,ковоi
якими у Покупuя с
угоди або iнших дiй, якщо внаслiдок цього кiлъ,кiсть уrасникiв-переможцiв, з
дiючi раrrлковi угоди, стilновить менше трьох.
6.2.|.4. У iнших випадках, передбачених цiею Угодою.

У

6.2.2. Контролювати поставку Товару у строки, встановленi Угодою.
6.2.3. Зменшувати обсяг закупiвлi Товару та зчгt}льну BapTicTb цiеi Угоди за-пежно вiД
змiни до цiсi Угодll.
реiшьногО фiнансування видатКiв. У такоМу разi С)торони вносять вiдповiднi
оформлення
документiв,
6,2.4. Не здiйснЮвати оплату ПостаЧшtьнlакУ у разi неналежнОго
необхiдних дпя здiйснення оплати.
6,2.5. Вiдмовитися вiд Товару, який не поOтавлений в строк, вказаниЙ в Угодi.
6.3. Постачальник зобов'язаний:
6.3.1. Забезпечити поставку Товару у стро]ки, встановленi Угодою.
6.з.2. Забезпечити поставку Товару, яrliсть якого вiдповiдае умовам, установленим
роздiлом II цiсi Угоди.
6.з.з. Зарееструвати податкову накJIадн)/ в електроннiй формi в строки, встановленi
чинним законодавством Украiни.
6.З.4. Своечасно повiдомляти Покупця прrr змiну електронноi адреси.
6.3.5. Протягом 2 робочих днiв з моменту oтримtшlня письмовоi вiдповiдi вiд Покупчя щодо
зменшення cTpoKiB оплати та застосування ,У зв'язкУ з циМ до BapTocTi Товару стitвки
дисконтуВання (п. 4.5.2 цiеi Угоди), надатИ Пок:упчЮ рахуноК на оlrлату та коригуючi первlиннi
док}ъ{енти (акти кориryвання BapTocтi Товару та,рахунки на оплату з новою цiною, тощо).
6.з.6. ПротягоМ 3 робочиХ днiв пiслЯ скл:IданнЯ коригуючих первинних документiв (aKTiB
коригуваНня BapTocTi Товару, paxyHKiB на оплатУ з новоЮ цiною, тощо) надати Покупцю
в електроннiй
розрахунОк коригування кiлькiсних i вартiсних п:оказникiв до податковоi накладноТ
формi, встановленiй чинним законодавством УкраiЪи.
6.4. Постачальник мас право:
6.4.1. Свосчасно та в повному обсязi отри]иувати плату за поставлениЙ ТоваР.
6.4,2. На дострокову поставку Товару за письмовим погодженням Покупця.

VII. Вцповiдальнiсть CTopiH
7.1. У разi невиконilння або неналежного виконання cBoix зобов'язань за Угсlдою
СторонИ несугЬ вiдповiдаЛьнiсть, передбачену законодавством УкраiЪи та цiею Угодою.
7.2. Товар, що не вiдповiдае комплекту/ко-мплектностi та/або кiлькостi, або/та якостi п(оже
прийматися Покупчем або Rантажоотр}lмувачем на вiдповiдальне зберiгання за рахунок
постачальника, до його заtr,tiни та/або доукомпл€:ктацii. Постачальник зобов'язаний розпорядитися
Товаром, прийнятим на вiдповiдirпьне зберiгшrня протягом 10 днiв з дати прийнятгя Покуlrцем
Товару на вiдповiдчtльне зберiгання. Якщо Постача.пьник у цей строк не розпорядиться Товаром,
покупець мас право реалiзувати Товар для вiдшк:одуванЕя понесених своiх збиткiв.
7.З. Якщо npor".o" гарантiйного строку булугь виявленi дефекти або невiдповiднiстЬ якостi
Товару, обумовлеНоТ УгодоЮ, ПостачаЛьник зобоВ'язаниЙ за свiЙ pt}xyнoк усунуги дефекти Товару
за йогО мiсцезнахОдженняМ або замiнИти неякiс,ний Товар на Товар належноТ якостi в узгод,женi
СторонамИ строки, чlле не бiльше 20 ка;lендарних днiв з дня отримання повiдомлення вiд
вантажоотримувача чи Покупця про дефекти або невiдповiднiсть якостi Товару.
7,4. За постачання Товару ненaшежноi яlсостi або некомплектного Товару, Постачальник
виплачуе Покупцю штраф у розмiрi 20 % вiд BapTocTi Товару неналежнОi якостi абО
некомплектного Товару.
7.5. У випадку неповiдомлення або несвоечасного повiдомлення про дату вiдвантаж:ення
Товару Постачальник виплачус Покупчю ш,граф у розмiрi l% вiд BapTocTi Товару, прО
вiдвантаження якого було не повiдомлено або нс) своечасно повiдомлено.
7.6.заодносторонню необгрунтовану вiдмtrву вiд Угоди таlабо виконtlння cBoix зобов':rзань
по Угодi, Постачшlьник сплачуе Покупuю шщаф у розмiрi 10% вiд цiни Угоди. У випадку
ненаданнЯ або поруШення cTpoKiB наданнЯ товЕросуПровiдних документiв i/або iнших документiв
вiдповiдно до п.3.10 та п. 3.11, п.п.6.3.5 - 6.3,6 даноi Угоди, Постача_пьник виплачуе Пок,упцю
штраф у розмiрi 20 % вiд BapTocTi Товару, документи щодо якого ненаданi або наданi з
порушенням строку.
7.7. Якщо Постачатlьник не зарееструв€tв, неправильно або несвосчасно заре€стl]уваВ
податковУ/i накладНу/i в сисТемi електРонногО адмiнiстрУвання податку на додану вартiс,гь чи
вчиниВ iншi дii/бездiяльнiсТь, в результатi чогlэ Покупечь втратив права на податковий кредит,
постачальник зобов,язаний сплатити Покупчю штраф у розмiрi 20о/о вiдсуми операцii7й по якiй не

Зареестровано, неправильно або несвоечасно]го зареестровано податкову/i накладну/i (для
резидентiв).
7.8. У Випадку невиконtшня Постачальником взятих на себе зобов'язань по данiй Угодi,

Постачальник зобов'язаний вiдшкодрати Покупцю Bci збитки, що завданi йому тiлким
неВиконtlнням, у тому числi за простiй транспорту, що виник через вiдсугнiсть необхiдних для

приймання Товару документiв.
7.9. Постачальник компенсуе витрати Покупчю за простiй транспорту, коли такий прсlстiй
буле викликаний необхiднiстю приймання Товару у присутностi уповноважених представникiв
Постача_пьника,
товаросупровi;цних
разi постtlвки Товару, що не вiдповiдае вказанiй
докр{ентЕlх 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 вар:гостi
непоставленого або несвоечасно поставленог() Товару за кожен день прострочення, ie за
прострочення понад тридцять днiв додатковlс сплачуе штраф
розмiрi 7% вiд вар:гостi
непоставленого або несвоечасно поставленого Товару.
7.11. За порушення cTpoKiB оплати Покуlrець сплачуе на користь Постачальника пеню в
РОЗмiрi 0,00l% вiд супrи простроченого платежу, за кожний день прострочення платежу, чlле не
бiльше подвiйноi облiковоi ставки Нацiона.тrьн,ого банку Украiни, що дiяла в перiод, зо ;Екий
сплачуеться пеня.
7.t2, ,Що оплати Постачальником штрафу/iв таlабо пенi, передбачених дtlним роздiломr VII
<Вiдповiдальнiсть cTopiH> Покупець, на суNrу таких штрафних санкцiй, мае право притримати
оплату за Товар.
7.13. Сплата господарських санкцiй не звi;rьняе Сторони вiд виконання cBoix зобов'язань за
даною Угодою.
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VПI. Обставини непереборноi сили
8.1. Сторони звiльнлоться вiд вiдповiдал:ьностi за невиконання або неналежне виконання
зобов'язань за цiею Угодою у разi виникнення обiставин непереборноТ сили, якi не iснували пi;l час
укJIадання Угоди та виникJIи поза волею CTopriH (аварiя, катастрофа, стихiйне лихо, епiдемiя,
епiзоотiя, вiйна тощо).
8.2. Сторона, що не може виконувати зобiов'язання за цiею Угодою унаслiдок дiТ обставин
непереборноi сили, повинна не пiзнiше нiж протягом 7 днiв з моменту ix виникнення повiдомити
про це iншу Сторону у письмовiй формi.
8.3. .Щоказом виникнення обставин негrереборноi сили та строку ix дii е вiдповiднi
Докр{енти, якi видаються Торгово-промисловою палатою Украiни або iншим уповноваженим на
це органом.
8.4. У разi коли строк дiТ обставин непереборноТ сили продовжуеться бiльше нiж 60 ,цнiв,
кожна iз CTopiH в установленому порядку мае прiаво розiрвати цю Угоду.

IX. Вирiшення спорiв
9.1. У випадку виникнення спорiв або розбiжностей Сторони зобов'язуються вирiшувати
шляхом взаемних переговорiв та консультачiй.
9.2. У разi недосягненЕя Сторонами згоiци спори фозбiжностi) вирiшуються у судовому
порядку вiдповiдно до чинного законодzlвства Ук:раiни.

ik

Х. Строк:дiiУгоди
10.1. Угода набирае чинностi з дати ii пiдписання Сторонtlп{и та скрiплення if печатками
CTopiH (за наявностi), i дiе до 31.12.20|9p., а в чаrlтинi розрахункiв - до повного виконання.
Пiсля закiнчення строку дii цiеТ Угоди, воIIа може буги пролонгована. Якщо за один мiсяць
до закiнчення строку дiТ Угоди жодна iз CTopiH письмово не попередила про нш,riр розiрвата цю
Угоду, то Угода вважаеться пролонговzlною на цих же р{овах на кожен наступний piK.

ХI.Iншi умови
11.1. Угода може бути достроково припинена за взаемною згодою CTopiH. У разi
непiдписання ptlп,IKoBoT угоди чи вiдмови вiд [i пiдписання одним або кiлькома учасникамипереможцями, допущеними до укладання рtlпковоi угоди, у строки, установленi Поря,цком
закупiвель ToBapiB та послуг за раIuковими уго,ц.lп{и, дострокового припинення iнших рамкових
угод, якi бупи укладенi за результатаI\,rи однiеi або декiлькох конкурентних вiдборiв вiдповiдно до
встановленого Покупцем Порядку закупiвель ToBapiB та послуг за рап,rковими угодами, за згодою
CTopiH або за рiшенням суду, якщо внаслiдок цього кiлькiсть укJIадених раIчlкових угод по цим
закупiвлям стала менше трьох Сторони цiеi Угоди повиннi не пiзнiше l0 робочих днiв зi дня
настання вкзil{их обставин пiдписати додатriову угоду до цiсi Угоди щодо дострокOвого
припинення цiеi Угоди.
11.2. Угода можо бути змiнена чи розiрвана лише за згодою CTopiH, KpiM випадкiво
встановлених цiею Угодою та !Iинним законодtlвством Украiни.
11.3. У разi, якщо пiсля визначення Постачальника переможцем конкурентного вiд,бору
вiдповiдно до вст€tновленого Покупцем Поряtку закупiвель ToBapiB та послуг за рамковими
угодами, Покупець виrIвив Товар за цiною, ме.ншою нiж цiна, запропонована Постачальнрtком,
Покупець направJuIе Постача.тrьнику лист з пропозицiею зменшити запропоновану чiну до цiни,
виявленоi Покупцем. У разi згоди на зменшення цiни Постачальник протягом трьох робочих дцнiв з
дня отримання листа вiд Покупця, надае Покупu,ю новий Рахунок-фактуру зi зменшеною цiнсlю. У
разi незгоди Постачальника на зменшення цiнлt таlабо неотримання Покупцем нового Рахункуфактури зi зменшеною цiною протягом 3 робочиrх днiв з дня отримання Постачальником лисr,а вiд
Покупця, Покупець мае право вiдмовитися в односторонньому порядку вiд придбання т{lкого
Товару таlабо розiрвання Угоди без вiдшкоду]]ання будь-яких збиткiв Постачальнику, прl) що
Покупець повiдомляе Постачальника. ,Щнем ()тримання листа вiд Покупця вважасться дата
поштового штемпеля пiдприемства зв'язку, через яке надсилаеться таке повiдомлення.
11.4. Покупець мае прzrво вiдмовитися вiд Угоди в односторонньому порядку в наступних
випадках:
- ненадання Постачальником докуплентiв принчrлежностi товару, що стосу€ться Товару та
пiдлягають переданню разом з Товаром;
- якщо Постачальник передtlв меншу KillbKicTb Товару, нiж це встановлено дtlною Уг,од916
таlабо Рахунком-фактурою (в тому числi Покутець мас право вiдмовитися вiд уже переданого
Товару);
- якщо Постачальник передав Товар, якиtй не вiдповiдае комплекту/комплектностi;
- якщо Постачальник передав Товар ненaulежноТ якостi;
- в iнших випадках, передбачених чиннуlм зЕжонодавством Украiни.
11.5. У випадку прийнятгя Покупцем рiшення про вiдмову вiд Уголи або вiд поставlDк по
Рахункам-фактурам з пiдстав, вкщtlних у п. l 1.4 даноi Угоди, Покупець мае право:
- письмово повiдомити Постачальника про вiдмову вiд Угоди в односторонньому поI)ядку
з зазначенням пiдстав прийнятгя такого рiшення. В даному випадку Угода припиняс дiю з дати
вiдправлення повiдомлення про вiдмову вiд Уго;ци.
- встановити Постачальнику строк, tl який BiH зобов'язаний усунути недолiки:, якi
призвели до прийнятгя рiшення про вiдмову вiд Угоди в односторонньому порядку. В TarKoMy
випадку Покупець направJIя€ Постачальнику п]псьмове повiдомлення з зtвначенням недолirсiв та
строку дJuI усуненЕя таких недолiкiв. Якщо недолiки не будуть усунугi в устЕlновлений Поку,пцем
строк, Угода припиняе дiю зi спливом строку, вOтановленого Покупцем дJIя усунення недолiк-iв.
11.б. У разi якщо пiд час виконання цiеТ Угоди Покупець вшявляе факт уча,этi у
конкурентному вiдборi, за результатаN,Iи якого було укладено цю Угоду, пов'язаноТ особи щодо
Постачальника, тобто особи, яка вiдповiдае б,удь-якiй iз ознiж, зzвначених у ,Щодатку Ns 2 до
Угоди, який с ii невiд'емною частиною, П,окупець мае прtlво в односторонньому по]]ядку
розiрвати цю Угоду таlабо Постачальник виплilчус Покупuю штраф у розмiрi 20 % вiд BapTocTi
Товару.
l1.7. Що оплати Постачальником штрафу,, вказаного у п. 11.6 цiеi Угоди, Покупець, на суму
штрафу, мас право притриI\{ати оплату за Товар.

11.8. При розiрваннi Угоди в односторонньому порядку Покупчем з пiдстав виявлення
факту yracTi у конкурентному вiдборi, за результатап,lи якоi було укJIадено цю Угоду, пов'язаноi
особи щодо ПостачальЕика, тобто особи, яка вiдповiдае буль-якiй iз ознак, зазЕачених у Додатку
Ns2 до Угоди, Покупечь письмово повiдомляе Постачальника про розiрвання Угод:и в
односторонньому порядку з зазначенням пiдстав прийнятгя тtжого рiшення. В даному випiадку
Угода припиняе дiю з дати вiдправлення повiдомлення про розiрвання Угодио якою вважа€ться
дата поштового штемпеJIя ttiдприемства зв'язку, lЕерез яке надсилаеться таке повiдомлення.
11.9. Bci доповнення, додатки, цiновi пропозицii Постача.гtьника та Рахунки-факт,ури,
акцептованi за результатапdи конкурентного вiдбору, до Угоди е ii невiд'емними частинами, якщо
вони викладенi в письмовiй формi, пiдписанi уповноваженими представниками CTopirr та
скрiпленi ix печаткалци (за наявностi) (KpiM цiнових пропозицiй Постача.пьника та PaxyHrKiBфактур, якi пiдписуються Постачальником).
11.10. ПостачальЕик, у разi визначення ]переможцем конкурентного вiдбору, не ма€ права
передавати (вiдступати) своi права та обов'язки, за Угодою будь-яким iншим особам, покладати
виконtlння зобов'язань на будь-яку iншу особу.
11.11. Пiдписанням цiеi Угоди Поста*rальник пiдтверджу€, що BiH ознайомлени:й та
погоджуеться з Iнструкцiею про порядок реестрацii виданих, повернутих i використаних
ловiреностей на одержaння цiнностей, затвердженою нчжазом ПАТ <Укргазвидобування>,
Порялком закупiвель ToBapiB та послуг ПАТ кУкргазвидобування)) за раIчtковими угодtlми.
Il.tz. При тлрлаченнi умов поставки за цiею Угодою застосовуються Мiжнарlолнi
правила iнтерпретацiТ комерчiйних TepMiHiB IH.KOTEPMC Федакцiя 2010 року) з урахуваI{ням
особливих умов поставки, визначенrх CTopoHaMla у ланiй Угодi.
11.13. Угода, ii змiст не пiдпягають розголошенЕю або використaнню Сторонами без
згоди iншоi Сторони, KpiM випадкiв передбачени,к чиЕним зiжонодzlвством Украiни.
11.14. Вiдповiдно до Податкового кодексу УкраТни Постачальник за даною Угодrэю с
платником податку на прибуток та е/не € плurгником податку на додану BapTicTb на загальних
умовах; Покупець € платником податку на прибугок та податку на додану BapTicTb на загальних
умовах.
l1.15. Взасмовiдносини CTopiH, не передбаченi Угодою, регулюються чинним
законодавством Украiни. Якщо в данiй Угодi С,горони вiдступили вiд положень aKTiB цивiлъ,ного
законодавства, врегулювавши своi вiдносиIIи на власний розсуд, то прiоритет мtlють норми Уr'оди.
11.16. Сторони зобов'язуються письмоlво повiдомляти одна одну у вLIпадку прийняття
рiшення про лiквiдацiю, реорганiзацiю або банкрутство однiеi iз CTopiH у строк не пiзнiшlэ 3-х
календарних днiв iз дати прийняття такого рiшення.
||.|7. У разi змiни мiсцезнаходження, (5анкiвських реквiзитiв, статусу платника податкiв
Сторони, змiни електронноi адреси, така Сторон,а зобов'язана письмово повiдомити iншу Сторону
протягом 3-х днiв про TaKi змiни.
11.18. Якщо Угодою передбачено на]пр:}влення листiв, повiдомлень в електронному
виглядi на електоннi адреси CTopiH, TaKi лиlэти, повiдомлення ввuDкalються належним чшном
напрz}вленими, якщо вони направленi в електроtшому виглядi на Bci електроннi адреси одночасно,
вказанi в роздiлi XIV даноi Угоди.
1 l .19. Угода скJIадена украiнською Iиовою для резидентiв або yKpaiHcbKoro та
англiйською - для нерезидентiв в двох примiрниках (1 примiрник Постачальнику та l примiрник
Покупчю), якi мають однtжову юридичну силу. У разi розбiжностей мiж текстЕlми на украiЪськiй
та англiйськiй мовах, текст на украiнськiй MoBi Iиае перевulжну силу.

ХII. Антикорупцiйне застереження
12.1. При виконаннi cBoix зобов'язань :за цiею Угодою, Сторони, ix афiлiйованi особи,
праuiвники або посередники не виплачують, н(э пропонують i не дозвоJIяють виплату будь-яких
грошових коштiв або передачу чiнностей, прlпмо або опосередковzIно, буль-яким особам, для
впливу на дii чи прийняття рiшенЕя цими особами з метою отримання буль-якоi неправомriрноТ
вигоди.
l2.2. При виконаннi своТх зобов'язань :за цiею Угодою, Сторони, ix афiлiйованi особи,
працiвники або посередники не здiйснюють дil[, що ква;liфiкуються застосовними для цiлеjl цiеi
Угоди законодавством, як дача/отримання неправомiрноi вигоди, корупцiйне правопорушення, а

також дii, що порушують вимоги законодавствЕ[ про запобiгання корупцii та мiжнародних irkTiB
про протидiю легалiзацii (вiдмиванню) лохолiв, о,держаних злочинним шляхом.
12.3. Кожна iз CTopiH цiсi Угоди вiдvtовля€ться вiд стимулювання будь-яким чIlном
працiвникiв iншоТ Сторони, в тому числi шляхом наданЕя грошових сум, подарункiв, безоплатного
виконtшня на ix адресу робiт (послуг) та iншими, не пойменовЕlними у цьому пунктi способаtчtи,
що ставить працiвника в певну залежнiсть i спрямованого на забезпечення виконztння цим
працiвником будь-яких дiй на користь стимулюкlчоi його Сторони.
Пiд дiями працiвника, здiйснюваними на хiористь стимулюючоi його Сторони, розумiюr:ься:
- надання невипрtlвдtlних переваг у порiвняннi з iншими контрчгентаNrи;
- надання буль-яких гарантiй;
- прискорення iснуючих процедур (спроlцення формальностей);
- iншi дii, що виконуються працiвникоIчt в ptlпdкax cBoix посадових обов'язкiв, але йдуть
врозрiз з принципап,Iи прозоростi та вiдкрлlтостi взасмин мiж Сторонtlми.
|2.4. У разi виникненЕя у Сторони пiдозр, що вiдбулося або може вiдбугися порушення
будь-яких антикорупцiйних ).мов, вiдповiдна Сторона зобов'язусться повiдомити iншу Сторо|ну у
письмовiй формi. Пiслlя письмового повiдомлення, вiдповiдна Сторона ма€ право призупинити
виконання зобов'язань за цiсю Угодою до отримtання пiдтвердження, що порушення не вiдбулося
або не вiдбудеться. Це пiдтвердження повинне tбуги надiслане протягом 5 (п'яти) робочих днiв з
дати напрЕtвлення 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 вiдбутися

контрtlгентом, його афiлiйованими особiами,
працiвникаtrли або посередникzlI\,Iи вирaDкастt;ся в дiях, якi квалiфiкуються вiдповiдним
зzжонодЕtвством, як дача або одержання неправомiрноi вигоди, корупцiйне правопорушенlfi, а
також дiях, що порушують вимоги законодilвстI}а про запобiгання корупцii та мiжнародних aKTiB

порушення будь-яких положень

цих умов

про протидiю легалiзацii доходiв, отриманих злочинним шJIяхом.
l2.5. Сторони даноТ Угоди визнЕlють пр,оведення процедур щодо запобiгання коруrrцii i
контролюють ix дотриманЕя. При цьому Сторони докJIадають розрлнi зусилJuI, щоб мiнiмiзl,вати
ризик дiлових вiдносин з контрагентulNIи, якi можуть бути залученi в корупцiйнiй дiяльнос:тi, а
також надають взаемне сприяння один одному lB цiлях запобiгання корупчii. При цьому Сторони
забезпечують реалiзацiю прочелур з проведення перевiрок з метою запобiгання ризикiв заIryчення
CTopiH у корупцiйну дiяльнiсть.
12.6. З метою проведення антикорупцiйiних перевiрок Постачальник зобов'язуетьс)я не
пiзнiше (5) п'яти робочих днiв з моменту укJIаде)ння цiеТ Угоди, а також у буль-який час протягом
дii Угоди за письмовим запитом Покупця надiати Покупчю iнформаuiю про перелiк власlrикiв
Постачальника, з врtlхуванням власникiв Bcix piBHiB (всього ланцюга), вкJIючаючи кiнцс:вого
бенефiцiарного власника (контролера) за формою згiдно з ,,Щодатком М1 до цiеi Угоди з
додаванням пiдтверлжуючих докуплентiв (далi - l.нформацiя).
У разi змiн у перелiку буль-якоi лttнки власникiв Постачальника, вкJIючulючи кiнцевого
бенефiцiарного власника (контролера) та (або) у виконавчих органах Постачальник зобов'язуlэться
не пiзнiше (5) п'яти робочих днiв з дати внесення тtжих змiн Еадати вiдповiдну iнформачiю
Покупчю.
Iнформацiя надаеться на паперовому H:ocii, завiрена пiдписом посадовоТ особи, яка е
одноосiбним виконавчим органом контрагента або уповнов;Dкеною на пiдставi довiреностi ос,обою
i направля€ться на адресу Покупця шляхом поtштового вiдправлення з описом вкJIадення. .I|атою
надaння Iнформацii е дата отримilння Покупцепл поштового вiдправлення. Додатково Iнфорlиацiя
надаеться на електронному носii.
12.7. Сторони визнtlють, що ix можливi неправомiрнi дiТ та порушення антикорупчiйних
рлов цiеi Угоди можуть сilричинити несприятJtивi наслiдки - вiд зниження рейтингу надiйностi
контрагента (Постачальника) до iстотних обмежень щодо взаемодiТ з контрагс)нтом
(Постачшьником), до розiрвання цiеi Угоди.
l2.8. Сторони гарантують здiйснення н,алежного розгJIяду за представленими в рамках
виконання цiеi Угоди фактами з дотримzlнням принципiв конфiденцiйностi та застосувtlння
ефективних заходiв щодо ycyHeEIuI практичних труднощiв та запобiгання можJIивих конфлiлlтних
ситуацiй.

12.9. Сторони гарантують повну конфiдtэнцiйнiсть при виконаннi антикорупцiйних ,умов
цiеi Угоди, а також вiдсутнiсть негативних наслiдкiв як для Постачальника в цiлому, так i дэrя
конкретних працiвникiв Постачальника якi повiдомили про факт порушення.
12.10. У разi вiдмови Постачальника вiд надання IнформацiТ, яку визначено у цiй Угодi,
фактичного ненадання такоi iнформацii, наданнrI iнформацii з порушеЕням cTpoKiB, встановлених
у цiй Угодi, або надання недостовiрноТ Iнформацii, Покупець мае право в односторонньому
порядку вiдмовитися вiд виконання Угоди IIIJutxoM направлення письмового повiдомлення про
припинення Угоди через 5 (п'ять) робочих днiв з моменту нtшрчtвлення повiдомлення.
У разi наданЕя Iнформацii не в повному о(5сязi, тtж ctlп,Io неподання iнформацii зазначе.ноi у
(,Щодаток
Nsl до цiеi Угоди) Покупець направJIяе повторний запит про надання Iнфорrиацii
формi
за вказаною формою з метою доповнення вi,lцсутньоТ iнформацiсю iз зазначенням cTpoK:iB iT
надання. У разi Ееподання такоi iнформачii, порушення cTpoKiB ii надання, а також надання
недостовiрноi iнформацii Покупець мае прtlв() в односторонньому порядку вiдмовитися, вiд
виконilння Угоди шJIяхом направлення письмового повiдомлення про припиненЕя Угоди чеllез 5
(п'ять) робочих днiв з моменту нulправлення повi;цомленIIя.
l2.1|. Зазначена у цьому роздiлi yN{oBa е iототною уп{овою цiеi Угоди вiдповiдно до частини
1 ст. 638 ЩК Украiни.

XIII. Щодатки до Угоди
..Щодаток J\Ъ 1 : Специфiкацiя Jtlb 1 .
13.2.Додаток Ns2: Специфiкацiя Jф 2.
13.4. ,Щодаток Ns3: Форма- <Iнформацiя про власникiв контрtгента, вкJIючtlючи кiнцевого
бенефiцiарного власника (контролера)>
13.5. Додаток Ns4: Критерii ознzlк пов'язаних осiб.
1

3.

1

XIV. Мiсцезнаходr(ення та банкiвськi реквiзити CTopiH
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю

(УкРТЕхtIоЮг>

5403 1, МиколаТвська, обл., м.МиколаiЪ,

вул.Електронна. 81/6
р/р: 26006000009 1 65
в фiлiТ АТ <Укрексiмбанк>
Код еДРПОУ: З8694321

,

мФо з22з|з

IПН:38694з214020
Тел./факс: 05 1 2-5 8-49-78
e-Mail:rat bux@ukr.net

АТ < Укрzаз в udо бу в ан ня >, adpe с а :
04053, м. Киiв, вул. Кулрявська, буд.2612В
фiпiя ГП У llJI ьвiвzаз в аdобу в ання )), adpe с а :
79026, м. Львiв, вул.Рубчака,27,
п/р Nч 2600З287683 у Львiвськiй дирекцiТ
ПАТ АБ <Укргазбанк>>, м.Львiв МФО З20478
кол €.ЩРПОУ 39585756
Iпн 300l97726657
Тел./факс (032) 2440086
Тел.(032) 244006З
e-mail

:

Igоr.Меlпчk@чw.соm.ча

кориryванця використовувати настчпнi реквiзити:
Повна назва: Акuiонерне товариство
фiлiя Газопромислове управлiння
кЛьвiвгазвидобування> Акцiонерного

<Укргазвидобування>,

товариства <Укргазвидобування>

Або скоDочена назва: z\T <Укргазвидобування>,

ГПУ

(Сап'ян М.А.)

к-l,ý

<Львiвт,азвидобування>

W$!,fuтин*в.Б.)

Додаток }Ф1
,що,щоговору

спЕциФIк'АцIя

вц j!>_rR
Найменув ання продукцii',

п ов

20l9p.

2019р.

од.
вим.

на ii характеристикау

ЁilJr".,".цтехнiки виробництва:
КрАЗ, МАЗ, ГАЗ, ЗИЛ, УрАJI, ПАЗ, КАВЗ,IQ\МАЗ, ЛЗА, ТК-G, ТК-К,
к Частини запаснi, вузли та агрегати

1

0J

}lъ1

,<

N9

NSЬ5ЩДвiдOtr

кс-55727>

К-ть

шт.
комп.

шт.
комп,
УЮ ЗЕД* (за вuключеннм4 вuпаdкiв колu Покуlхець ссlлtосmiйно зdiйснюе мumне офорл.lлення
Товару)
l.Загальна BapTicTb Товару,що поставляеться по цiй Специфiкацii, скJIада€ 731,00 (CiMcoT
тридцять одна тисяча 00 коп.), у т.ч. ПДВ 121,83 тис.грн.
2.Умови поставки Товару: DDP, Щентраrrьний сltлад ГПУ <Львiвгазвидобування) 82424,
Львiвська обл.,Стрийський район,с.Угерсько,Еtул. Жидачiвська,56.
3. Строк поставки Товару: згiдно р{ов вкЕваних в рахунку фактурi на кожну окрему партiю
поставки.
4.Умови та строки оплати: протягом 30 календz}рних днiв пiсля поставки кожноТ окремоi партii
та пiдписаних обома сторонап,Iи накJIадних або aKTiB приймання-передачi Товару.
5. Транспортнi витрати по доставцi товару в мiеце призначення вкJIюченi в цiну товару
(предмеry закупiвлi).
б. Гарантiя на Товар: вiдповiдае гарантiяпr виробника, €Lпе не менше 12 мiсяцiв з дати поставки
товару.
7. PiK виготовлення Товару: 2016- 20l9pp. (прлt виконаннi договору piK виготовлення oкpeмItx
позицiй може змiнюватись, якщо дана позицi.я знята з виробництва або з iнших вагомих
причин).
8. Вимоги до тари та упаковки: згiдно заводськоi комплектацii (цiна пропозицiТ включас
BapTicTb тари та упаковки ). Тара - заводськ:а незворотна.
9. Реквiзити Вантажовiдправника:ТзОВ кУКРТЕХНОЮГ), МиколаТвська обл., м.Миколаiв,
вул.ЕнергетичЕа., буд. 8 1 /6.
10. Реквiзити Вантажоотримувача: ГПУ кЛьвiвгазвидобування>>,79026 м.Львiв,
вул.I.Рубчака,27.
1l. Якiсть та комплектнiсть товару повиннi вiдrlовiдати технiчнiй документацii, дiючим на
територiI Украiни [ECTarr,r, вимогам до якостii, умовам ,Щоговору та пiдтверджуеться
сертифiкатом вiдповiдностi ( виданим уповноваженим органом сертифiкацii) або
паспортом ( копiею )з вiдмiткою ВТК виробнlлка у вiдповiдностi до дiючоТ програми
забезпечення якостi пiдприемства при поставцi товару.
12. Щя Специфiкацiя е невiд'емною частиною в]ищевказtlного,Щоговору.
1З.Ця Специфiкацiя складенав2-х (лвох) прим:iрниках (1 примiрник Постачшlьнику та 1
примiрник Покупцю).
Всього:

Пiдписи, CTopiH

:

ъs
.*-;

Додаmк Ns2
,Що,Щоговору

СПЕЦИФIКАЦIЯ

Вц к 0Ц>
м

1

()"i_

ЩШфЕ_вiд 0V OJ 2019р.

ЛЪ2

2019р.

Найменування продtукцiiъ повна ii х арактеристикау
Лот 2
<<Частини запаснiо Еузли та агрегати до авт,ос.пецтехнiки влtробництва:
УАЗ, ВАЗ, AC-U, KrASZ>

од.
вим.

К-ть

шт.
комп.

шт.
комп.
УКТ ЗЕД* (за вuключенням вuпаdкiв колu Поl<уtlець ссlллосmiйно зdiйснюе мumне оформлення
Товару)
1.Загальна BapTicTb Товару,що пост:lвляеться по цiй Специфiкацii, скJIадас 500100 (П'ятсот
тисяч 00 коп.), у т.ч. ПДВ 83,33 тис.грн.
2.Умови поставки Товару: DDP, Щентральний склад ГПУ <Львiвгазвидобування) 82424,
Львiвська обл.,Стрийський район,с.Угерсько,Е}ул. Жидачiвська,56.
3. Строк поставки Товару: згiдно умов вкшаних в рахунку фактурi на кожну окрему партiю
поставки.
4.Умови та строки оплати: протягом 30 календtlрних днiв пiсля поставки кожноi окремоТ партiТ
та пiдписаншх обома сторонtlми нtжладних або aKTiB приймання-передачi Товару.
5. Транспортнi витрати по доставцi товару в мiоце призначення включенi в цiну товару
(предмету закупiвлi).
6. Гарантiя на Товар: вiдповiдае гарантiяlчl виробника, але не менше 12 мiсяцiв з дати поставки
товару.
7. PiK виготовлення ToBapy 2016- 2019рр. (при виконаннi договору piK виготовлення oкpeмplx
позицiй може змiнюватись, якщо дана позицiя знята з виробництва або з iнших вагомих
причин).
8. Вимоги до тари та упаковки: згiдно заводськоi комплектацiТ (цiна пропозицii включас
BapTicTb тари та упаковки ). Тара - зzlводська незворотна.
9. Реквiзити Вантажовiдправника:ТзОВ кУКРТЕХНОЮГ)), Миколаiвська обл., м.МиколаiЪ,
вул.Енергетична., буд. 8 l /0.
l0. Реквiзити Вантажоотримувача: ГПУ <Львiвгазвидобування>>,79026 м.Львiв,
вул.I.Рубчака,27 .
1l. Якiсть та комплектнiсть товару повиннi вИповiдати технiчнiй документацii, дiючим на
територii УкраiЪи,,ЩЕСТам, вимогам до якостi, р{овtlм,Щоговору та пiдтверджуеться
сертифiкатом вiдповiдностi ( виданим уповно]важеним органом сертифiкачii) або
паспортом ( копiею )з вiдмiткою ВТК виробнлtка у вiдповiдностi до дiючоТ програми
забезпечення якостi пiдприемства при поставцi товару.
Т2. IJя Специфiкацiя е невiд'смною частиною в]ilщевкtваного .Щоговору.
13. Щя Специфiкацiя складена в 2-х (двох) примilрниках (1 примiрник Постача.tlьнику та l
примiрник Покуrrчю).
Всього:

Пiдписи CTopiH:

доугоди

лrшфg"иJy.Ш;;i#:

Iнформацiя про власникiв контрагента, вкплочаючи кiнцевого бенефiцiарнOго власника
(контролера)
iз зазначенням всього лilнцюжка власникiв, вхiлючtlючи кiнцевих бенефiцiарних власникiв
(контролерiв)

станом на ((_D.

2019р.

(форма)
Найменування
органiзацii
(найменування,
мiсцезнаходження, IПН)

Власники (акцiонери) органiзачii, iз
зазначенням частки в 9'о
(наймен;rвання, мiсцезнш:одження)

I. Пiдприсмство-контрагент

ffi'zъ

.,2тл.Я/lzz

lL" ,I/1/4g4
i? lt1 ,0

gй{ЦЖffi?L!!g2

Пiдтверджуючi
документи,

наймlэнування

реквiзити, паспоllтнi данi

шя,r;Si;Ёgw

II. Юридичнi особи, якi с власникаNIи органiзацiТ -- кrrнтрагента

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

iV. Кiнцевий бенефiцiарний власник (контролер)

fuл&аУlРР-ОЮа,;,ц
l/#лa,ao
е,

/оur/rвб ба

MacHuKiB / бенефiцiарiв / акцiонерiв фiзuчнttх осiб вказаmu пIБ, Iпн, паспорmнi daHi mа часmt<у в
!ля власнuкiв / акцiонерiв юрuduчнtм осiб вказаmu:
- наiшенування, форму власносmi, IНП, мiсцезнасоdсrcення lпа часmку в 26 в орzанiзацii
- вказаmu своЫ власнuкiв (dо кiнцевш)

О%

,Щля

.Щостовiрнiсть та повноту

20

р.

даноi iнформачiТ п
(пidпuс особu

м.п.

ffi#

ПIДПИСИ ICTOPIH:

,ачальник:

Сап'ян

-

м.А.
м.п.

- конmраzенmа:)

до

угоди

^дьфд "и

o,fii"llI;Ш]

Крштерii ознак пOв'язаних осiб:
юридична особа, яка здiйснювала пiд час проведення процедури закупiвлi за результатаМи
якоi уклалеЕо цю Угоду (далi - процедура закупiвлi) контроль над Постачальником, який був
учасником* та визнаний переможцем процедури закупiвлi або контролювалася пiд час проведе.ння
процедури закупiвлi таким Учасником процедури закупiвлi, або перебувЕIла пiд час проведення
процедури закупiвлi пiд спiльним контролем з таким Учасником процедУри ЗаКУПiВЛi;
- фiзична особа або члени ii ciM'i, якi здiйсrrювали пiд час проведення процедури закупiвлi
*orrpon" над Постачzшьником, який був Учасниксlм та визнаний переможцем процелури закупiвлi;
- учасник процедури закупiвлi, службова (посrадова) особа якого пiд час проведення пРОЦеДУРИ
закупiвлi була упоВновtDкена здiйснювати вiД iMeHi Постачшtьника юриди,шri дii, спрямованiL на
встановлеНня, змiнУ або зупиНення цивiЛьно-праtвоВих вiдносИн, та члени ciM'i такоТ службовоТ
(посадовоr) особи;
- постачttльник, який пiд час процедури закупiвлi був Учасником (визнаний переможцем)
tшени ixHix сiплей,
щодО якогО фiзичнi особИ - членИ тендерЕого KoMiTeTy, керiвник Покупця та/або
здiйснювалllконтрОль абО були упоВноваженi здiitснювати вiд його iMeHi юридичнi дii, спрямованi
на встановлення, змiну або зупинення цивiльно-правових вiдносин.
Пiд здiйсНенняМ контролЮ розуrчлiетьСя мо:жJIиВiсть здiйСненнЯ вирiша.гtьного впливу або
вирiшальний вплив на господарську дiяльнiсть )'часника процедури закупiвлi безпосерелньо або
через бiльшу кiлькiсть пов'язаних фiзичних ч]ш юридичних осiб, що здiйснюсться, зокрема,
шJIяхом реалiзацii права воподiння або корисryвацня BciMa актиВаIчIи чи ix значною часткою, пI)ава
вирiшального впливУ на формування сIшоду, результати голосування, а також вчине)ння
прiвочинiВ, ЩО надtlють можливiсть визначати умови господарськоi дiяльностi, надаI}ати
обов'язковi до влrконання вказiвки або викоIIуватlа функцiт органу управлiння Учасника процедури
закупiвлi, або володiння часткою (паем, пакетом акцiй), що становить не менше нiж 25 вiдсоткiв
статутного капiталу Учасника процедури закупiвлi.
Учасника
,щля фiзи.пlот особи зчгальна суN{а володiння часткою у статугному капiта-пi
процедури закупiвпi визначаеться зtшежно вiд обсягу корпоративних прав, що сукупно належать
такiй фiiичнiй особi, членtlп,l ii ciM'i та юридичвlим особам, якi контролюються такою фiзичною
особою або членалци ii ciM'i.
ЧленамИ ciM'i вважаються подружжя, дiти, бOтьки, рiднi брати i сестри, дiдусь, бабуся, оItуки,
з
усиновлювачi, усиновленi, а також iншi особиi, за умови iх постiйного проживання разом
пов'язаною особою i ведення з нею спiльного господарства
Iншi особи, якщо наявнi iншi факти i обставинио якi свiдчать про здiйснення безпосереднього
або опосередкованого контролю чи впливу на Постачальника чи iнших учасникiв процелури
закупiвлi (KpiM уrасникiВ з високиМ ризикоМ пов'язаноСТi) **.
_
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Учаснuком,

вuзначqеmься чuннлtlrl
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ПIДПИСИ,СТОРIН:

м.п.

Заtпtовнuк мае право
Поряdком зокупiвель moBapiB, робim mа

