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КП <Малинська районна друкарнп)> Малинськоi раЙонноi ради, даIIi- Постачальник, в особi
директOра Терещенка C.I., що дiе на пiдставi Статугу, з однi€i сторони, та
АкцiонерНе mоварuСmво кУкрzшвudобування)), да,li - Покупець, в особi заступ,ника директора

з

мflтерiально-технiчногО

забезпечення фiлiТ Газопромиqпового

управлiння

<dIолтавагазвидобування>) Рогожина Р.М., що дiс на пiдставi довiреностi ЛЬ 2-100 ви 13.12.2018
д
р.,
з iншоi рторони' разоМ iMeHoBaHi надалi - Сторони,
уклалИ дану Ра.N4КБ"у 1"одУ на поставКу товару, даlli Угоду, fiро наступне:

I.

Предмет Угоди

tr,l. ПРеДМеТОМ Цiеi УГОДи е поотавка бланкiв, (лалi-Товар), що вiдповiдас технiчним i
якiсниМ характерИстикаМ та вимогам до товару, визначеним в Додатку JФl до даноi Угоди,
придбаний Покупцем, за результатами проведення конкурентного uiлоору вiдповiдно до
ВСТаНОВЛеНОГО У ПОКУПЦЯ ПоряДкУ 11ровелення закупiвель ToBapiB,
робЙ та послуг дт
кУкргазвидобування) за рамковими угодами (далi конкуренТниИ вiлбiр), згiдно
.ЩодаткУ N5 до
Реглzменту взасмодiТ структурних пiдроздiлiв АТ <Укргазвидобування)) пiд .,u. закупiвель ToBapiB,
РОбiТ Та ПОСЛУГ, Затвердженого рiшенням Правлiння вiд l8.02.2оiяр. J\ъз7l, введеного в дiю наказом
вiд ll],02.20l9p. N9116 (надалi - Порядок).
1.2. Постачальник зобов'язуеться поставити Покупцевi Товар, а Покупець - прийняти i
опла]]им Товар на умовах даноТ Угоди.
1.3. Постачальник гарантуе, цо Товар, який с предметом Угоди е в нього в наявностi та
нале)кить йому на правi власностi або iншrому речовому правi, що надас йому право
розпоряджатися
Товаром, е новим i не був у використанrri, не перебувае пiд забороною, вiдчуженпr", up.-roy, не
с
преддетоМ заставИ та iншиМ засобоМ забезпеченнЯ виконаннЯ зобов'язань перед будь-якими
фiзичними або юридичними особами, державними органами i державою, а також не е предметом
будь-якФгО iншогО обтяrкеннЯ чи обмеrкення, передбаченого чинним законодавством Украши,
1,4. ПостачальниК пiдтвердЖУс, щО укладаннЯ та виконЕlння ниМ цiеi Угоди
"Ь.уrr"р".r"r"
HopMilN,I чинного законодавства Украiни та вiдповiдае його вимогам (зокрема,
щодо отримання Bcix
НеОб>jДНИХ ДОЗВОЛiВ Та ПОгоДя(ень), а також пiдтверджуе те,
що укладання та виконання ним rцiеi
угодll Це суперечить цiлям дiяльностi Постачальника, положенням його установчих док)ментiв чи
iншиl< локальних aKTiB.

пiдписуючи цю Угоду, повнiстю та беззастережно усвiдомлюс та
погод,жуеться, що у разi невизнання його переможцем по
разовим процедурам конкурентного
вiдбо.рУ, загаJIьна кiлькiсть Товару, яка буде поставлена Покупцю прот".ом
дi1' цiсi Уголи, може
дорiвтrювати нулIо за цiсю Угодою.
1,5.постачальник,

II. Якiсть Товару

2.1. Постачtulьник повинен поставити Покупцю Товар, передбачений
цiсю Угодою, якiсть
якого в!дповiдае сертифiкатам якостi або паспортам виробника,
!ержстандартам, технiчним або
iншипЛ )rMoBaM, якi пред'являються до Товару даного виду та .rlдruерджусться вiдповiдними

докуNtентами.

2,2, Постачi}льник гарантус якiсть i надiйнiсть Товару, що постачаеться, протягом
гарантiйЕrого строку. Гарантiя на товар вiдповiдас гарантiйноrу .ipony виробника,
аJIе не менше 12

мiсяцJiв з дати гIоставки Товару.

стор.

1

з

15

Покупець

III. Поставка Товару

3.1. У разi виникнення у Покупця потреби у ToBapi, Покупеuь rrроводить разовi процедури
конк,/рентного вiдбору вiдповiдно до встановленого Порядку.
З.2. Щltя проведення конкурентнOго вiдбору Покупець одночасно надсилас BciM учасникам,
якi rriдписЕrли рамкову угоду, запрошення подати цiнову пропозицiю щодо гIостачання Товару
IЦJUIXOM направлення Постачальнику поштоIо та в електронному виглядi на еле,ктронну адресу
Постачальника вказану в Роздiлi XIV даноi Угоди, повiдомлеЕIня, в якому зазначас:
-найменрання та мiсцезнаходження Замовника
-HiBBy предмета закупiвлi або частини предмета закупiвлi
-кiлькiсть ToBapiB
-умови i плiсце поставки ToBapiB
-строк поставки ToBapiB
-одиницю вимiру ToBapiB
-та iншi данi
3,З, Строк подачi цiновоi пропозиuii постачання Товару для Bcix учасникiв, якi пiдписали
рамк()вУ угоду скJIадае 10 днiв з моменту отримання повiдомлення вiд Покупця. Факт отримання
запрс)шФння Подати цiнову пропозицiю пiдтверджусться повiдомлеЕням про вручення поштового
вiдпр,43Лggня чи tIередача його пiд розписку Постачальнику або звiт про отримання електронного
лист€t.

3.4. Покутrець проводить розгляд цiнових пропозицiй, якi надiйшли вiд уrасникiв даноi
протягом
З робочих днiв з моменту отримання ними повiдомлення вiд Покуttця, з
УгодрI,
часу
поштового обiгу. Переможчем е той r{асник, пропозицiя якого е найбiльш
Ураху3аР"ям
економiЧно вигiдною за цiновим критерiем за }мови iдентичностi Товару. Щiнова пропозицiя надана
Учас;гrиКом рамковоТ угоди, е офертою i не може бути змiнена ним у подальшому. Поставка Товару
Може здiЙснюватися за цiею Угодою лише у разi якщо Покупець визначить Постача,rьника
перепложцем разовоi процедури конкурентного вiдбору.

3.5. Покупець повiдомляс Постачальника про визначення його переможцем шляхом
надсIIлання електронного листа на електро}Iну адресу Постачальника вказану в Роздiлi XIV даноi
угодl.t. Повiдомлення Покупцем ПостачаJIьника про визначення його переможцем е акцептом. Пiсля
ОТРИ}{аЦня повiдомлення, Сторони погоджують }мови та строки поставки товару. Поставка Товару
здiЙснюеться за цiною, яка зzLзначена у цiновiй пропозицii наданiй Постачальником Покупцю. В разi
НеВиI(ОЦання або неналежного виконання переможцем р.вовоТ процедури конкурентного вiдбору
cBoix зобов'язань з поставки Товару протягом строку визначеного в цiновiй пропоlзицii, Покупець
Може вИбрати iншого Учасника рамковоi угоди, який надав пропозицiТ разом з переможцем разовоi
ПРОЦеДУРИ КОнкУрентного вiдбору, а до Постачальника застосувати штрафнi санкцi'л згiдно Розлiлу
VII дlеноi Угоди.
3,6. ,Щатою поставки Товару с дата пiдписання уповноваженими представниками CTopiH акту
приЙмаJrня-передачi Товару або видатковоi накладноi по кожнiй поставцi Товару по цiй Угодi. Право
ВласносТi на Товар переходить вiд Постачальника до Покупця з дати пiдписання Сторонами акту
приймання-передачi Товару або видатковоi накладноi.
З.7, За Вимогою Покупця Постачальник письмово повiдомляс Покупця i вантa>коотримувача
Про ГОтФвнiсть до вiдвантаження Товару пIJuIxoM направлення листа (для резидента).
f[остачальник за 5 днiв до дати вiдвантаження Товару зобов'язаний надати Покупцю (факсом
або е.пектронною поштою) настуtIну iнформацiю
. номенклатуру Товару
. BapTicTb Товару
о кiлькiсть мiсць
. габарити Товару
о вага нето/брутто
ВiДВаНтаження Товару здiйснюсться пiсля отримання Постачальником погодженIrя Покупця
(для rrерезидента).
3.8. За ВиМогою Покупця або вантажоотримувача Постачальник зобов'язаний вiдвантаrкувати
Товар в присутностi уповноважених представникiв Покупця.
3.9. ПРОтягом 48 го#ин пiсля закiнчення
антаженЕя Постачальник повiдомляе про це
покупця i ван
:
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3.10, Постачальник надас наадресу Покупця наступнi документи:
. товаросупровiднi документи (товарно - транспортна накладна);
о сертифiкат якостi таlабо паспорт виробника (на вибiр Покупця);
. вiдвантажув€rльна специфiкацiя (акт завантarкення) або пакувальний лист (за вимогою
Покупця);
. сертифiкат походження (за вимогою Покупця);
. сертифiкат вiдповiдностi (за вимогою Покупця);
о iнвойс (ллrя нерезидента);
о iншi документи, на вимогу Покупця, у разi проведення митного оформлення Товару
ПокупцФм.

1. Постачальник зобов'язаний надати Покупцю додатково до документiв, зазначених у
п. 3.10 даноi Угоди, наступнi документи:
3.1 1,1. Пр" здiйсненнi перевезенняr Товару залiзничним транспортом:
Для резидента: оригiнаJI акту приймання-передачi Товару та копiю залiзничноi накладноi,
Для нерезидента: оригiнали акту приймання-перелачi Товару та залiзничноi накладноТ.
З.||,2. При здiйсненнi перевезення Товару автотранспортом:
Для резидента: оригiнал акту приl:iмання-передачi Товару або видатковоТ накладноi, другий
гrримiрник товарно-транспортноi накладноi (ф.NЬl-ТН) та копiю товарно-транспортноТ накладноi,
Для нерезидента: оригiнали акту приймання-передачi Товару та мiжнародноi автомобiльноi
наклztдноi (CMR).
3.1 1.3. При здiйсненнi перевезеIlня Товару авiатранспортом:
ДJuI резидента: оригiнал акту прийплання-передачi Товару та авiацiйноi BaHTaжrroi накладноi.
Дпя нерезидента: оригiнали акту приймання-передачi Товару та авiацiйноi вантажноi
наклztдноi (Аir Waybill).
3.11.4. Постачальник, до моменту вiдвантаяtення Товару, попередньо погоджуе з Покупцем
наданнЯ документiв, що вказанi в пiдпунктах З.11,1 -3,11,3 та в пунктах 3.7, З,10 Угоди (лля
3.1

нерезидвнта).
3.12. ЯкIцо Постачальник вiдповiдно до умов поставки самостiйно здiйснюе митне
офорluлення Товару, BiH зобов'язаний надати копiiдокументiв, вкЕLзаних у п.3.1l (лля нерезидента)
та оформлену згiдно з вимогами чинного законодавства УкраТни митну декларацiю (]VIД)
Товарно-транспортна накJIадна при перевезеннi Товару автотранспортом повинна бути
оформлена вiдповiдно до Правил перевезення вантажiв автомобiльним транспортом в YKpaiHi,
чинн]2Iх на день складання товарно-трансп ортноI накладноi,
Вiдправлення документiв вказаних у пунктах 3.10. та З.11. цiсi Угоди здiйснюсться
Постirчальником протягом 2-х (двох) робочих днiв з дати поставки, нарочним або рекомендованим
лисТс)м кур'ерською поштою, але у буль-якому разi не пiзнiше 5-го числа мiсяця" наступного за
мiсяtlем поставки.
3.13. По прибугтю Товару в tсiнцевий пункт призначення його приймання проводиться
безпс|середньо вантФкоотримувачем.
3.14. Передача та отримання Товару проводиться на пiдставi aKTiB приймання-передачi
товару &бо за довiренiстю, вiдповiдно до Iнструкцii про порядок реестрацii видани,х, повернутих i
використаних довiреностей
одержання
ПАТ кУкргазвидобуванняD.
З.15. Приймання Товару по кiлькостi проводиться вiдповiдно
Iнструкцii про порядок
приЙlиаНня продукцii виробничо-технiчного призначення i ToBapiB народного споживання по
кiлькосТi, затвердженоi постановою Щеряtарбiтражу Nч П-6 вiд l5.06.1965 р., по яксlстi - Iнструкцii
ПРО ПОРяДок приЙмання продукцii виробничо-технiчного призначення i ToBzLpiB народного
сПож-ивання за якiстю, затвердженоi постановою !ержарбiтражу JrlЪ П-7 вiд 25.04.19бб р., та
СеРТИфiКатУ якостi та/або паспорту заводу-виробника. У разi виявлення невiдповiдностi в якостi або
НеСТачi Товару, виклик представникiв Постачальника
обов'язковий, а представникiв заводуВИРОбнИка - За вимогою Покупця. Виклик Покупцем здiйснюсться в tlисьмовiй формi таlабо в
еЛеКТРОНноМУ Виглядi на електронну адресу Постачальника, вк€вану в Роздiлi XIV даноi Угоди.
У виlrаДкУ неявки представника Постачальника (виробника Товару - на вимогу Покупця) в строк,
вказаниЙ у виклику Покупця, пiдписанням даноi Угоди Постачальник надае згоду, про те, що
постttчальник погоджуетьс/ з оглядом Товару на предмет вiдповiдностi кiлькiстi/якостi Поку м та

на

д
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з актом, складеним Покупцем в односторонньому порядку за результатами такого огляду. Сторони
погодилИся, що якщо вони вiдступили вiд положень IнструкцiЙ, вказаних в даному пунктi Угоди,
врегу.[юtsавши своТ вiдносини на власниЙ розсуд, то прiоритет мають норми цiсi Угодr,r.
3,1б. Вiдповiда.пьнiоть за правильнiсть та повноту оформлення товаросупровiдних документiв
i наслiдки, пов'язанi iз затримками при постачаннi Товару, приймае на себе Постачальник.
3,17, При виникненнi додаткових витрат у зв'язку з неправильнiстю оформлення
товарOсулровiдних документiв або немо)кливiстю вiдправленЕя Товару з вини Постачальника, TaKi
витрати (у тому числi по доставцi Товару в кiнцевий пункт призначення) здiйснюються
постачальником.
3,18. Вантажовiдправником Товару за цiсю Угодою с Постачальник або завод-виробник, або
уповн оважена (залучена) ними особа,
3,19, Упаковка i маркування Товару повиннi вiдповiдати встановленим правилам, стандартам
i технiчцим умовам.
3,20. Упаковка повинна забезпечувати повну цiлiснiсть Товару при транспортуваннi yciMa
вида]ии транспорту, вкJIючаючи
перевантаження, а також мати пристосування для можJIивих
перевантажень як за допомогою пiднiм€l"льних механiзмiв, так i рг{ним засобом (за допомогою вiзкiв
i авто (електро) каром).
3,21, Порядок i строки повернення тари: BapTicTb тари (упаковки) включено в загаJIьну
BapTic:Tb (uiну) Товару, тара (упаковка) - незворотна.

IV. Щiна Угодrt
,1.1, L{iHa за одиницю Товару вказусться
у виставлених Рахунках-фактурах в гривнях з
(для
ПЩВ
(для нерезидента).
або
в
iноземнiй
валютi
урахуванням
резидента)
4.2. Загаsтьна BapTicTb (чiна) Угоди визначаеться як с}марна BapTicTb Товару, поставленого
вiдпоlвiдЕiо до Bcix Рахункiв-фактур акцептованих за результатами конкурентного вiдбору за весь
перiо;ц д[i Угоди.
}' BapTicTb Ъвару вкJIючаються:
- мЦтнi витрати, понесенi Постачаьником при митному оформленнi ТЬвару у пункгi вiдправки
(застосоЕусться, якщо Постача-rъник не е резидентом УкраЪи);
- витрати на пакраншI та навантаження;

транспортнi витрати вiдповiдно до умов поставки;
виФати на отримання дозвiльноi докlментацii (у випадку, якщо така вимrгаеться);
- вИтраIи пов'язанi з отриманшш сертифiкату походженIuI Товару (застосовуеться, якщо
Постачаfiьник с нерезидентом УкраiЪи).
,l.З, Загальна BapTicTb (шiна) Угоди не може перевищувати 129 9б0,00грн.(сто двадцять
дев'я,ть тисяч дев'ятсот шiстдесят грн.O0коп. з ПДВ.)
4.4. Щiна за одиницю Товару та загальна цiна Угоди може бути змiнена (за )ц{овLI, якщо Угодою
передбаЧена оrrлата за Товар rrротягом 60 календарних днiв або бiльше по факту поставки стандартнi умови оплати) при застосуваннi пункту 4.5. Угоди.
4.5. Умови зN,lеншення BapTocTi поставленого та IIеоплаченого Товару з застосуванням формули
дистконтування BapTocTi Товару.
4.5,1. У разi, якщо Постачальник бажае зменшити строки оплати, визначенi цiсю Угодою
(застс,соВуеться лише у разi оплати за Товар по факту поставки протягом 60 календарних днiв або
бiльше), BiH письмово звертасться до Покупця з пропозицiсю змеЕшити строки оплати за Угодою з
одночасЕим змеЕшенням BapTocTi поставленого аJIе не оплаченого Товару, вiдповiдно до формули
дисконтуванIuI BapTocTi Товару, вказаноI у л.4.5.2 Угоди.
,4.5 .2. Формула
дисконтування варто cTi Товару
,. (t' - t2)), де:
,D BapTicTb фактична: I BapTicTb за Угодою
(1
" - r/З60
D BapTicTb фактична - фактична BapTicTb ToBapiB, що оплачусться окремим платежем, грн.,
Е BapTicTb за угодою - BapTicTb ToBapiB, яка визначена в Угодi;
tl - строки оплати, визначенi в Угодi (стандартнi умови оплати), в календарних днях*;
-

-

:

|,2

- строк

фактичноi оплати (зменшенi стандартнi строки, якi узгодженi Сторонами),

кЕrленцарних днях*;

-

в

облiкова ставка НБУ (на дату коригування BapTocTi), збiльшена на вiдповiдний вiдсоток
згiдно
з нижченаведе
рiчни,к
формулою,
.r

ПоФтача-пьник
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tl-t2

r

вlд 60 до 30 к.rлендарних днiв
облiкова ставка НБУ + 10%
вIд29 до 0 календарних днiв
облiкова ставка НБУ + 4%
*-ЯкЩо в Угодi строки оплати визначенi в банкiвських дняr( чи iнших не календарних днях,
строки 0плати t', t2 визначаються виходячи iз перерахунку таких днiв у калlендарнi днi.
4,5.3. Покупець протягом 5 робочих днiв з дня отримання вiд Постачальника письмовоi
пропс)зицii щодо зменшення cTpoKiB оплати та застосування у зв'язку з цим до BapTocTi Товару ставки
дисконтування, визначеноi за формулою, вказаною у п, 4,5,2 Угоди, повiдомляе Постачальника про
свою згOду застосування вказаного механiзму, rцляхом направлення письмовоi вiдповiдi на адресу
Постачальника. У разi не направлення 11окупцем TaKoi письмовоТ згоди, або направлення письмовоi
вiдмови про застосування формули дисконтування BapTocTi Товару та зменшення cTpoKiB оплати,
BapTic:Tb Товару i строки оплати зzlлишаIоться такими, як передбаченi в Угодi.
4,5.4. У разi якщо Покупець погоджусться iз пропозицiею Постачальника про застосування
форм,ули дисконтування BapTocTi Товару та зменшення cTpoKiB оплати, BapTicTb поставленого mle не
оплаченого Товару та вiдповiдно загальна цiна Угоди змiнюються з урахуванням формули
дисконтування BapTocTi Товару. У такому випадку змiна BapTocTi поставленого але не оплаченого
ToBapry, розрахованоi за формулою дисконтування BapTocTi Товару, проводиться на пiдставi
вiдпо.вiдних коригуючих первинних доlqъ,{ентiв, пiдписаних Сторонами (aKTiB коригування BapTocTi
ToBapry, paxyHKiB на оплату з новою цiноrо, тощо).
4,6. Пункти 4.4 та 4.5 цiеi Угоди не мо}куть бути застосованi на вже поставленi та оплаченi
Товарlи.

4,7. Змiна BapTocTi ToBapiB та загаJIьноi цiни Угоди у зв'язку iз застосуванням формули
дисконтування BapTocTi Товару, не впливас та не зменшус розмiр забезпечення виконання
зобов'язань по Угодi.

V. [[орядок здiйснення оплати
5,1, Розрахунки проводяться шляхом оплати Покупцем протягом 60 (шiстдесяти) календарних
днiв пiсля здiйснення поставки Постачальником Товару на пiдставi Рахунку-фактури,
пiдтвrэрдженого Покупцем, та пiдписання Сторонами акту приймання-передаrчi Товару або
видаткоВоi накладноi, шляхом перерахування коштiв на рахунок Постач€Llrьника, або з урахуванням
умов, передбачених п.4.5 цiеi Угоди.
5,2. ,Що Рахlтrку-фактури додаються пiдписаний уповноваженими представниками CTopiH акт
прийллаrtrня-передачi Товару або видаткова накладна,
Покупець не здiйснюе оплату за поставлений Товар, та така несплата не е порушенням строку
оплати зi сторони Покупця у випадку ненадання Постачальником Рахунку-фактури на оплату чи його
ненаJежного

оформлення.

YI. Права та обов'язки CTopiH
6,1, Покупець зобов'язаний:
6,1.1. Своечасно та в повному обсязi сплачувати за поставлений Товар.
6"|,2. Приймати поставлений Товар, у разi вiдсутностi зауважень, згiдно з ак!гом прийманняперед,ачi товару або видатковою накладrlою.
6,2, Покупець мае право:
6,2.|. ,Щостроково розiрвати (припинити) чю Уголу:
6"2.1.1. У разi невиконання чи ненаJIежного виконання зобов'язань ПостачuL[ьником,
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 вiдсутнiстто фiнансування
таJаб<l втрати потреби у закупiвлi, у тому числi у зв'язку зi змiною технiчних вимог до Товару
(прелмету закупiвлi),
6.2.|,З, У разi вiдмови ОДНОГО або бiльше )л{асникiв-переможцiв, з якими }кладено paMKoBi
угоди за результатами однrсl або декiлькох конкурентних вiдборiв вiдповiдно до встановленого
ПокуlпцФм порядку Проведе
портачальник
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угодами, вiд виконання рамкOвоi угоди або iнших дiй, якщо внаслiдок цього кiлькiсть
Учасн:икiв-переможцiв, з якими у Покупця с дiючi paMKoBi угоди, становить менше трьох.
6.2.|.4. У iнших випадках, перелбачених цiсю Угодою.
6.2.2. Контролювати поставку Товару у строки, встановленi Угодою.
6.2,3. Зменшувати обсяг закупiвлri Товару та загальну BapTicTb цiеТ Угоди залежно вiд
РеальноГо фiнансуваЕня видаткiв. У такошrу разi Сторони вносять вiдповiднi змiни до цiеТ Угоди.
6.2.4. Не здiйснювати оплату Постачальнику у разi неналежного оформлення документiв,
необ>liдtrrих для здiйснення оlrлати,
6,2,5. Вiдмовитися вiд Товару, який не поставлений в строк, вказаний в Угодi.
6.3. Постачальник зобов'язаний:
6.3.1. Забезпечити поставку Товару у строки, встановленi Угодою.
6.З,2. Забезпечити поставку Товару, якiсть якого вiдповiдас умовам, установленим роздiлом II
}'годи.
цiеi
6.з.з. Заресструвати податкову накладну в електроннiй формi в строки, встановленi чинним
законодавством УкраIни.
6.З.4, Свосчасно повiдомляти Покупця про змiну електронноi адреси.
6.З.5, Протягом 2 робочих днiв з моменту отримання письмовоi вiдповiдi вiд Покупця щодо
ЗМеншеНня cTpoKiB оплати та застосування у зв'язку з цим до BapTocTi Товару ставки дисконтування
(Тt. 4.5.2 цiеi Угоди), надати Покупцю рахунок на оплату та коригуючi первиннi докуirленти (акти
кориграння BapTocTi Товару та рахунки на оплату з новою цiною, тощо).
6.З.6, Протягом 3 робочих днiв пiсля складання коригуючих первинних документiв (aKTiB
КОРИI'РаННЯ BaPTocTi Товару, paxyHKiB на оплату з новою цiною, тощо) надати Покупчю розрахунок
кОриr'Рання кiлькiсних вартiсних показникiв до податковоi накладноТ в електроннiй формi,
встаIIоЕленiй чинним законодавством УкраIни.
6,4. ПостачаJIьник мае право:
6,4.|, Своечасно та в повному обсязi отримувати плату за поставлений Товар,
6,4.2. На дострокову поставку Товару за письмовим погодженням Покупця.
раI\4ковИми

i

VII. Вiдповiдальнiсть CTopiH
7,1. У раЗi невиконаFlня або неналежного виконання своiх зобов'язань заУгодою Сторони
несуть вiдповiдальнiсть, перелбачену законодавством Украiни та цiсю Угодою.
7,2. Товар, що не вiдповiдас комплекту/комплектностi таlабо кiлькостi, абоlта якостi мо}ке
ПРИЙlлаТися Покупцем або вантalкоотримувачем на вiдповiдальне зберiгання за рахунок
ПОСТСtчаЛьника, до його замiни таlабо доукомплектацii. Постача_ltьник зобов'язаний розпорядитися
ToBaploМ, прийнятим на вiдповiдальне зберiгання протягом 10 днiв з дати прийняття Покупцем
ToBaply tra вiдповiдutльне зберiгання. Якщо Постача:tьник у цей строк не розпоряд,иться Товаром,
ПокуlrеЦь мае право реа_шiзувати Товар длrя вiдшкодування понесених cBoix збиткiв.
7.3. Якщо протягом гарантiйного строку булуть виявленi дефекти або невiдпсlвiднiсть якостi
ToBapry, обумовленоi Угодою, Постачальник зобов'язаний за свiй рахунок усунути дефекти Товару за

його мiрцезнаходженням або замiнити неякiсний Товар на Товар належноi якостi в узгодженi
сторсlн4tми строки, ilле не бiльше 20 календарних днiв з дня отримання повiдомлення вiд

ВанТажоOТримувача чи Покупця про дефекти або невiдповiднiсть якостi Товару.

7.4. За ПОСтачання Товару неналеясrоi якостi або некомплектного Товару, Постачальник
випла,чуе Покупцю штраф у розмiрi 20 yо вiд BapTocTi Товару неналежноi якостi або некомплектного

Товар,у.

,7,5,

у випадку неповiдомлення або несвоечасного повiдомлення про дату вiдвантаження Товару
Постачальник виплачус Покупцю rrrтраф у розмiрi |Yо вiд BapTocTi Товару, про вiдваlrтаження якого
було не повiдомлено або не свосчасно повiдомлеIIо.
7,б. За односторонню необгрунтованУ вiдмовУ вiд Угоди таlабо виконання cBoix зобов'язань по
угодi, Постачальник сплачуе Покупцю штраф у розмiрi 10% вiд цiни Угоди. У випадку ненадання
або пrrрушення cTpoKiB надання товаросупровiдних документiв i/або iнших документiв вiдповiдно до
п.3.10 та п. 3,1t, п.п. 6.з.5 - 6.З.6 даноТ Угоди, Постачальник виIIлачуе Покупцю штраф у
розмiрi 20
Yо вiд BapTocTi Товару, докумеуIи щодо якого ненаданi або наданi з порушенням строку.
поотачальник
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7,7. Якщо Постачальник не заресстрував, неправильно або несвоечасно заресстрував податкову/i
накладнУ/i в системi електронного адмi,нiстрування податку на додану BapTicTb чи вчинив iншi
дii7бездiяльнiсть, в результатi чого Покупець втратив права на податковий кредит, Постачальник
зобов'язаний сплатити Покупцю штраф у розмiрi 20Yовiд суми операцiilй по якiй не зареестровано,
непра.вильно або несвоечасного заресстровано податкову/i накладнуlt (для резидентiв).
7.Е. У випадку невиконання Постачальником взятих на себе зобов'язань по данiй Угодi,
Постitчальник зобов'язаний вiдшкодувати Покупцю Bci збитки, що завданi йому таким
невих:онанням, у тому числi за простiй транспорту, що виник через вiдсутнiсть необхiдних дltя
прийллання Товару документiв.
7.9. Постачальник компенсус витрати Покупцю за простiй транспорту, коли такий простiй буле
виклlгкаIrий необхiднiстю приймання Товару у присутностi уповноважених представникiв
Постztчальника, у разi поставки Товару, що не вiдповiдае вказанiй у товаросупровiдних документах
кiлькlrстi та якостi.
7.10. У разi невиконання Постачальником взятих на себе зобов'язань з поставки Товару у
строки, 3азначенi в повiдомленнi згiдtlо л, З.2, цiеi Угоди, останнiй сплачуе Покупчю пеню у розмiрi
0,1 Уо вiД BapTocTi непоставленого або неовосчасно поставленого Товару за кожен день прострочення,
а за прострочення понад тридцять днiв додатково сплачус штраф у розмiрi ]О/о вiд BapTocTi
непос|тавленого або несвоечасно поставленого Товару.
7.11. За порушення cTpoKiB оплати Покупець сплачус на користь Постачальника пеню в розмiрi
0,00l'% вiд суми простроченого платежу, за кожний день прострочення платежу, але не бiльше
подвiйнФi облiковоi ставки Нацiонального банку Украiни, що дiяла в перiод, за який сплачуеться
пеня.

7.Т2. .Що оплати Постачальником штрафу/iв та/або пенi, передбачених даним роздiлом
VII кВiДповiдальнiсть cTopiH> Покупець, на с)пиу таких штрафних санкцiй, мае право притримати

оплату за Товар.
7.13. Сплата господарських санкцiй не звiльняе Сторони вiд виконання cBoix зобов'язань за
даноп) Угодою.

VIII. Обставини непереборноi сили
8,1. Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за невиконання або неналежне виконанIuI
зобов'язань за цiею Угодою у разi виникнення обставин непереборноТ сили, якi не iснували пiд час
укJIаданНя Угоди та виникли поза волеIо CTopiH (аварiя, катастрофа, стихiйне лихо, епiдемiя,
епiзоtlтiя, вiйна тощо).
8,2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цiею Угодою унаслiдок дiТ обставин
неперебОрноi сили, повинна не пiзнiше нiж протягом 7 днiв з моменту ix виникнення :повiдомити про
це iHrrry Сторону у lrисьмовiй формi.
8,З, fоказом виникнення обставин непереборноi сили та строку iх дii е вiдповiднi докlп,rенти,
якi видаРться Торгово-промисловою палатою Украiни або iншим уповноваженим на це органом.
8,4. У разi коли строк дii обставин непереборноi сили продовжуеться бiльше HilK 60 днiв,
кожнil iз CTopiH в установленому [орядку мас право розiрвати цю Угоду.

IX. Вирiшення спорiв
9,1. У випадку виникнення спорiв або розбiжностей Сторони зобов'язуються вирiшувати Тх
шлях()м взаемних переговорiв та консультацiй.
9,2, У разi недосягнення Сторонами згоди спори фозбiжностi) вирiшуються у суловому
поряд:ку вiдповiдно до чинного законодавства Украiни.

Х. Строк

дiТ

Угоди

l0,1. Угода набирае чинностi з дати if пiдписання Сторон{lми та скрiплення iT Irечатками
CTopiH (За наявностi), i дiс до З|,12,2020 р,, а в частинi розрахункiв - до повного виконання.
Цiсля закiнчення строку дii цiсi Угоди, вона може бути пролонгована. Якщо за один мiсяць до
закiн'lеНня строку дii Угоди жодна iз CTopiH lтисьмово не попередила про HaMip розiрвати цю Уголу,
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XI. Iншi умови
11.1. Угода може бути достроково IIрипинена за взасмною згодою CTopiH. У разi
непiдпиФання рЕIмковоi угоди чи вiдмови вiд iT пiдписання одним або кiлькома учасникамипереNtожцями, допущеними до ),кладання paMKoBoi угоди, у строки, установленi порядком
ПроведенНя закупiвель ToBapiB, робiт та послуг АТ кУкргазвидобування)) за
рамковими угодами,
дострокOВого припинення iнших рап4кових угод, якi були укладенi за результатами однiсI або
декiлl,кох конкурентних вiдборiв вiдповiдно до встановленого Покlrпчем порядку Провелення
ЗаКУПiВеЛь ToBapiB, робiт та послуг АТ кУкргазвидобування)) за рамковими угодами, за згодою
CTopiH &бо за рiшенняМ суду, якщО внаслiдок цього кiлькiсть укладених рамкових угод по цим
закупiвлям стала менше трьох Сторони цiет Угоди повиннi не пiзнiше 10 робочих днiв з дня настання
вказа]{шК обставин пiдписати додаткову угоду до цiеi Угоди щодо дострокового припинення цiсi
Угодлt.

1[.2. УгоДа може бутИ змiнена чИ розiрвана лише

встан(эвлених цiею Угодою та чинним законодавством Украiъи.

за згодою CTopiH, KpiM

випадкiв,

1[.3. у разi, якщо пiсля визначення Постачальника переможцем конкурентного вiдбору
вiдпоlзiдrо до встановленого Покупцем порядку Проведення закупiвель ToBapiB, робiт та послуг
АТ кl/кргазвидобування)) за рамковими угодами, Покупець виявив Товар за цiною, меншою нiж
цiна, заПРопонована Постачальником, Покупець направляе Постачальнику лист з пропозицiсю
зменпIити запропоновану uiHy до цiни, виявленоi Покупцем. У разi згоди на зменшення цiни
Постачальник протягом трьох робочих днiв з дня отримання листа вiд Покупця, надае Покупцю
новий: Рахунок-фактуру зi зменшеною цiною. У разi незгоди Постачальника на зменшення цiни
та/або нФОтриманнЯ ПокупцеМ новогО Рахунку-фактури зi зменшеною цiною протягом 3
робочих днiв
з днrI Фтримання ПостачальникоМ листа вiд Покупця, Покупець мас право вiдмовитися
в
односторОнньомУ порядкУ вiд придбаIlня такогО ТоварУ та/абО розiрваннЯ УгодИ без вiдшкоДування
будь-яких збиткiв Постачальнику, Про що Покупець повiдомляе Постачальника. !нем о,l.римання
листа вiд Покупця вважаеться дата поштового штемпеля пiдприемства зв'язку, через яке
надсилаеться таке повiдомлення.
[1.4, Покщrець мае право вiдмовитися вiд Угоди в односторонньому порядку в наступних
випадках:

ненаДання ПостачальникоМ документiв принЕrлежностi товару, що стосус:гься Товару та
пiдrrягають переданню рЕвом з Товаром;
* ЯКЩо Постачальник передав меншу кiлькiсть Товару, нiж
це встановлено даною Угодою
таlабо Рахунком-фактурою (в тому числi Покупечь ма€ право вiдмовитися вiд
уже переданого
Товару);
+ ЯКЩО ПостачалЬник переДав Товар, який не
вiдповiдаС комплекту/комплектностi;
* якщо Постачальник передав Товар ненале}кноi якостi;
* в iнших випадках, передбачених чинним законодавством
Украiъи.
[1.5. У випадку прийняття Покупцем рiшення про вiдмову вiд Угоди або вiд поставок по
Рахункам-фактурам з пiдстав, вказаних у п. l 1.4 даноi Угоди, Покупець мае право:
+ Письмово повiдомити Поста.tа,тьника про вiдмову
вiд Угоди в односторонньому порядку з
зазначенЕям пiдстав прийняття такого рiшення. В даному випадку Угода припиЕIяс дiю з дати
вiдпрсвлення повiдомлення про вiдмову вiд Угоди.
* ВСТ3НоВИти ПостаЧzrльникУ строк, в який BiH зобов'язаний
усунути недолiкrл, якi призвели
до прий[tяття рiшення про вiдмову вiд Угоди в односторонньому порядку, В такому випадку
покул:ець направляе Постачальнику письмове повiдомлення з зазначенням недолiкiв Ta arpony лп"
усунеr{ЕЯ такиХ недолiкiв, Якщо недолiки не булуть усунугi в установлений Покупцем строк, Угода
припиняе дiю зi спливоМ строку, встановленого Покупцем дJш усунення недолiкiв.
+

У разi якщо пiд час

виконання цiсТ Угоди Покупець виявляс факт yracTi у
конку]эецтному вiдборi, за результатами якого було укладено цю Угоду, пов'язаноi особи щодо
ПостачалЬника, тобто особи, яка вiдповiдас будь-якiй iз ознак, зазначених
у !одатку Nэ З до Угоди,
який е fi невiд'смною частиною, Покупець мас право в односторонньому порядку розiрвати цю
Угоду та:lабо Постачальник виплачуе Покупцю штраф у розмiрi 2О Yо вiд BapTocTi Товару.
1

]].6.
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11.7. ЩО опЛаТи Постачальником штрафу, вказаного уп. 11.6 цiеiУгоди, Покупець, насуму
штраtРу, мае право притримати оплату за Товар.
l1.8. При розiрваннi Угоди в односторонньому порядку Покупцем з пiдстав виявлення факту
yracTi У конкурентному вiдборi, за результатапdи якот було укJIадено цю Угоду, пOв'язаноi особи
щодо ПФстачальника, тобто особи, яка вiдповiдае буль-якiй iз озЕак, зЕLзначених у Щодатку NsЗ до
угодrl, Покупець письмово повiдомляс Постачальника про розiрвання Угоди в односторонньому
ПОРЯД,КУ З ЗаЗначенням пiдстав приЙнятгя такого рiшення. В даному випадку Угода припиняс дiю з
дати ;вiдЦlравлення повiдомлення про розiрвання Угоди, якою вважаеться дата поштового штемпеля
пiдприешлства зв'язку, через яке надсиласться таке повiдомлення.
11.9. Bci доповнення, додатки, цiновi пропозицii Постачальника та Рахунки-фактури,
акцепТоВанi за результатами конкурентного вiдбору, до Угоди е iT невiд'емними частинами, якщо
ВОНИ ВИКЛаДенi В писЬмовiЙ формi, пiдписанi уповноваженими представниками Сторirr та скрiпленi ix
ПеЧаТка]чlи (за наявностi) (KpiM цiнових пропозицiй Постачаrrьника та Рахункiв-факrур, якi
пiдписуrоться По стачальником).
11.10. Постача:lьник, у разi визначення переможцем конкурентного вiдбору, не мас права
ПеРеДаВаТи (вiдступати) cBoi права та обов'язки за Угодою будь-яким iншим особам, покладати
викоЕ:анЕя зобов'язань на будь-яку iншу особу.
11,11. Пiдписанням цiеТ Угоди Постачальник пiдтверджус, що BiH ознайомлений та
ПОГОДЖУеТЬСя
Iнструкцiею про порядок реестрацiI виданих, повернутих
використаних
на
одержання цiнностей, затвердженою наказом АТ кУкргазвидобування), порядком
ДОвiрtЭнОстеЙ
ПровtlдеШня закупiвель ToBapiB, робiт та послуг АТ кУкргазвидобування)) за рамковими угодами.
l|.I2. При тлумаченнi уrиов поставки за цiсю Угодою застосовуються Мiжнароднi правила
iHTeplrpeTaшii комершiйних TepMiHiB IHKOTEPMC (редакцiя 2010 року) з урахуванням особливих
умов поставки, визначених Сторонами у ланiй Угодi.
11.1З. Угода, if змiст не пiдлягають розголошенню або використанню Сторонами без згоди
iншоi СТорони, KpiM випадкiв передбачених чинним законодавством Украiни.
11.14. Вiдповiдно до Податкового кодексу Украiни Постачальник за даною Угодою с
платникOм податку на прибуток та е платником податку на додану BapTicTb на загаJIьних умовах;
покупець с платником податку на прибуток та податку на додану BapTicTb на загальних ).мовах.
1[,15. Взаемовiдносини CTopiH, не передбаченi Угодою, регулюються чинним
законlодФвством Украiни. Якщо в данiй Угодi Сторони вiдступили вiд положень aKTiB цивiльного
законlсДФВства, врегУлювавшИ cBoi вiдноСини на власниЙ розсуД, то прiоритет мtIють норми Угоди.
11.16. СторонИ зобов'яз}тОться письмовО повiдомлЯти одна одну у випадку прийняття
РiШеННя про лiквiдацiю, реорганiзацiю або банкрутство однiеi iз CTopiH у строк не пiзнiше 3-х
каленцарних днiв iз дати прийняття такого рiшення.
11.17. У разi змiни мiсцезнаходження, банкiвських реквiзитiв, стаryсу платника податкiв
Сторсrни, змiнИ електронНоТ адреси, така СтоРона зобов'язана письмово повiдомити iншу Сторону
протягом 3-х днiв про TaKi змiни.
t1.18. Япщо Угодою передбачено направлення листiв, повiдомлень в електронному виглядi
на електроннi адреси cTopiH, Taki листи, повiдомлення вважаються належним чином направленими,
якщо воtIи направленi в електронному виглядi на Bci електроннi адрес" одночасно, вказанi в роздiлi
XIV даноi Угоди.
I1.19. Угода складена yKpaTHcbKoIo мовою - для резидентiв або украТнською та англiйською
нерезидеНтiв
в двоХ примiрниКах (1 приМiрниК ПостачалЬнику та 1 примiрник Покупцю), якi
длЯ
м€lютIl однакову юридичну силу. У разi розбiжностей мiж текстами на украiнськiй та англiйськiй
мовах, тФкст на украiнськiй MoBi мае переважЕу силу.

з

i

ХII. Антикорупцiйне застереження
12.1, При виконаннi своТх зобов'язань за цiею Угодою, Сторони, iх афiлiйованi особи,
працiвниКи абО посереднИки не виплачуюТь, не пропонуЮть i не дозвоJU{юТь виплату будь-яких
грошс|вих korrrTiB або передачу цiнностей, прямо або опосередковано, будь-яким особам, для впливу
на дii чи прийняття рiшення цими особами з метою отримання буль-якоТ неправомiрноi вигоди.
I2.2, При виконаннi
iх зобов'язань за цiсю Угодою, Сторони, ix афiлiйованi особи,
працiвники або
не здiйснюють дii, що ква-пiфiкуються застосовними для цiлей цiсi
llостачальник
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Угодlt законодаВством, як дача,/оТриN{аннЯ неправомiрноi вигоди, корупцiйне правопорушення, а
також: дlТ, що порушують вимоги законодавства I
ро запобiгання Kopy*ii ,u мЬкнЪрс.,дних aKTiB про
протидiю легалiзацii (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом.

Кожна iз CTopiH цiсi Угоди uiдrоuп".ru"" вiд стимулювання будь-яким чином
працiвникiв iншоi Сторони, в тому числi шляхом надання грошових сум, подарункiв,
безоплатного
виконаннЯ на ik адресу робiТ (послуг) та iншими, не пойменованими
способами,
цьому
У
що
йктi
стави,гь Працiвника в певну залежнiсть i спрямованого на забезпечення виконання
цим працiвником
будь-llких дiй на користь стимулюючоТ його Сторони.
Пiд дiямИ працiвниКа, здiйснЮваними на користь стимулюючоТ його Сторони,
розумiються:
- надання невиIIравданих переваг у порiвняннi з iншими контрагентами;
надання будь-яких гарантiй;
прискорення iснуючих процеДУр (спрощення форма_шьностей);
iншi дii, щО виконуюТься працiВникоМ в рамкаХ своТх посадових обов'язкiв, але йду,rь
врозрiз з принципами прозоростi та вiдкритостi взасмин мiж Сторонами.
|2,.4,у разi виникнення у Сторони пiдозр, що вiлбулося абопдой. вiдбутися порушення бульяких антикорупцiйних умов, вiдповiдна Сторона зобов'язусться повiдомити iншУ C,r.opoHy
письмовiй формi. Пiсля письмового повiдомлення, вiдловiдна Сторона мас право призупинитиу
виконання зобов'язань за цiсю Угодою /Io отримання пiдтвердження, що порушення не вiдбулося
або
не вiдбудеться. I{e пiдтвердясення повинне бути надiслане протягом 5 (пЙти)
робочих днiв з дати
напра]]лення письмового повiдомлення.
У письмоВому повiдОмленнi Сторона зобов'язана послатися на факти або надати матерiали, rцо
достоtliрЕо пiдтверджують або дають пiдставу припускати, Що вiдбулося або мOже uiобуr"."
порушtенЕя будь-яких положень цих yl\,{oB контрагентом, його афiлiйованими особа-ьли,
працiвниками
або псlсереДНИка]\,Iи виражастЬся в дiях, якi квалiфiкуlоться вiдпЬвiдним законодавством,
як дача або
одержанхrя неправомiрноi вигоди, корупцiйне правопорушення, а також
дiях, цо порушують вимоги
законOдаtsСтва прО запобiганНя корlтlцiI та мiжНародниХ aKTiB прО протидiю п"йi.ЬцiТ
доходiв,
отримilних злочинним шляхом.
|2,5. Сторони даноi Угоди визнають проведення процедуР щодо запобiгання корупцii i
контролюють ix дотримання. При цьому Сторони докладають
розумнi зусилля, щоб MiHiMi.y"ur"
РИЗИК ДiЛОВИХ ВiДНОСИН З КОнТрагентами, якi можуть бути .any".ni в корупцiйнiй дiяльностi, а також
надаютЬ взасмне сприяннЯ одиН одному в цiлях запобiгання корупцiТ. При
цьому Сторони
забезпечують реалiзацiю процедур З проведення перевiрок з метою йобiгання
риз"кiв зiшучення
Сторirr у корупцiйну дiяльнiсть.
12.6. З метою проведення антикорупцiйних перевiрок Постачальник зобов'язует,ься
не пiзнiше
(5) п'яти робочих днiв з моменту
укладення цiсi Угоди, а також у буль-який час протягом дii Угоди за
письмовим запитом Покупця надати Покупцю iнформацiю про перелiк власникiв Постачальника,
з
врахуванням власникiв Bcix piBHiB (всього ланцtога), включаючи кiнцевого бенефiцiарного
власника
(контролоРа) за формоЮ згiднО З ДодаткОм J\Ъ2 до цiеi УгодИ з
додаваНням пiдтверджуючих
докупtентiв (далi - Iнформацiя).

l2.з,

-

У

разi змiн у перелiку буль-якоi ланки власникiв Постачальника, включаючи кiнцевого
бенефiцiарного власника (контролера) та (або) виконавчих органах Постача_пьник
зобов'язуеться не
у
пiзнiшЭ (5) п'яти робочих днiв з дати внесення таких змiн надати вiдповiдну iнформuцi. Попу.rцо.
IНфОРМаЦiЯ НаДаеТЬСЯ На Паперовому Hocii, завiрена пiдписом посадовоi особи,
яка с
одноосliбним виконавчим органом ковтрагента або
на
пiдставi
1тlовноваженою
довiреностi особою i
направляеться на адресу Покупця шлrtхом поштового вiдправлення з описом вкладення.
{атою
наданЕЯ IнформацiI е дата отримаtIнЯ ПокупцеМ no-rouo.o вiдправлеНня.
!одаТково Iнформацiя
надает]ься на електронному Hocii.
I2,7, Сторони визнають, що ix можливi неправомiрнi дii та порушення антикорупцiйних
умов
цiеi УгоДи моrtý"ть спричинити несприятливi наслiдки
вiд зниження рейтингу надiйностi
контрагента (постачальника)
iстотних обмежень щодо взаемодii
контрагентом
(Постачальником), ло розiрвання цiсi Угоди.

-

до

з

12,8, Сторони гарантують здiйснення ныIежного
розгляду за представленими в рамках
виконання цiсI Угоди фактами з дотриманням принципiв uоrrфiд"rrцiйностi ^га застосування
ефективнИх заходiВ щодо уС ення практичних трулнощiв ,u .u.rобi.ання можливих
конфлi1ктних
ситуацJiй.

псlст4чальник

стор. l0 з 15

12.9. Сторони гарантують повну конфiденчiйнiсть tIри виконаннi антикорупцiйних 1мов цiсi
Угоди, а також вiдсутнiсть негативних наслiдкiв як для Постачальника в цiлому, так i для конкретних
працiлlникiв Постачальника якi повiдомили про факт порушення.
12.10. У разi вiдмови Постачальника вiд Еадання Iнформацii, яку визначено у цiИ Угодi,
фактицнФго ненадання такоi iнформацiТ, надання iнформацii з порушенням cTpoKiB, встановлених у
цiй Угодi, або надання недостовiрноi IнформацiI, Покупець мае право в односторонньому порядку
вiдмовиТися вiд виконання Угоди шляхом направлення письмового повiдомлення про припинення
Угоди через 5 (п'ять) робочих днiв з моменту направлення повiдомлення.
У разi надання IнформаuiТ не в повному обсязi, так cilмo неподання iнформащii зазначеноi у
(Додаток
Ns2 до цiсi Угоди) Покупець направляе повторний запит про надання IнформацiТ за
формi
вказаною формою з метою доповнення вiдсутньоi iнформацiсю iз зазначенням cTpoKiB ii надання.
У разii неподання такоi iнформацiТ, порушення cTpoKiB iT надання, а також надання недостовiрноi
iнфорlиаllii Покупець мас rтраво в односторонньому порядку вiдмовитися вiд ]]иконання Угоди
шляхом fiаправлення письмового повiдомлення про припинення Угоди через 5 (п'ять) робочих днiв з
момен,ту направлеЕня повiдомлення.
|2,|I. Зазначена у цьому роздiлi умова е iстотною умовою цiеi Угоди вiдповiдно до частини 1
ст. 63tl I_!K Украiни.

13.1.

XIII. Додатки до Угоди
Додаток Ns 1: Технiчнi i якiснi характеристики та вимоги до товару.

L3.2. Доджок Ns 2: Форма - <Iнформацiя про власникiв контрагента, включаючи кiнцевого
бенефiцiарного власника (контролера)>.
13.3. Додаток Jф 3: Критерii ознак пов'язаних осiб.
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Щодаток N}1 до Угоди

Технiчнi i якiснi характеристики та вимоги до товару

].

Од.
вим.

Найменування продукцi\ повна ii характеристика

ЛЬ пп

Накладна-вимога на вiдпуск (внутрiшнс перемiщення) матерiалiв (форма
М- 1 l) 296* 105 горизонтальна двостороннiй друк гЕветка

шт.

Прибугковий ордер А-5-двостороннiй друк г€ветка

шт,
шт.

Вiдомiсть на видачу матерiальних цiнностей А-4 одностороннiй друк

газетка

шт.
4l.

Картка складського облiку картон або хромерзач (А5) (двохстороннiй
друк)
шт.

(

Товаротранспортна накJIадна А-4 (двохстороннiй друк) газетка

6,

,l.

8.
9

l0.

ll,
12,

шт.

ПодорожНий лисТ вантажноГо автомобiля номерований А-4 двостороннiй
друк газетка

Подорожний лист легкового автомобiля номерований А-5 двостороннiй
друк гЕветка
Подорожний лист автобуса незагшIьного користування А-4
ном9рованийдвостороннiй друк газетка

l тЗ А-5

шт.

одноСтороннiй друк газетка

Вiдомiсть р}ху пального що знаходиться пiд звi ом у водiя 630мм*295мм
одностороннiй дрщ гветка
Картка облiку наробiтку та вiдстежування обiry АБ А-4 двостороннiй друк

шт.

Картка облiкУ роботИ ваЕта}кноГо ав-лЯ А-4 двостОроннiй друк газетка

шт.

Акт списання Еrвтошин А-5 одностороннiй друк
Картка облiкУ пробiгУ (наробiткУ) пневматИчноi шини А-4 двостороннiй
друк газетка
звiт про витрати запасних частин i матер. на те н.обслуг.i поточ.ремонт
А-4 одностороннiй друк газетка

шт.

газетка
13.

|4

l5
16

|7

l8.

шт.
шт.

ПодорожНий лисТ автокрана А-З двостОронrriй друк газетка
ТалоН замовника Ф

шт.

Вiдомiсть на вiдпуск наф,гопродуктiв А-4 двостороннiй друк газетка
Вiдомiсть
в i BapTocTi прямих затрат на роботи по булiвлях i спорlи
А-4 двохс
й друк г&зетка

постачальник

/,Wм/,

стор. 12 з
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Поку

шт.

шт.

шт.
шт.
шт.

,' <r7

с

l9.
z0

zl

Перепустка

А-4 одностороннiй друк

шт.

газетка

!екларчiя виробника А-4 одностороннiй друк газетка

шт.

Акт на замiр статичного тиску в свердловинi -4 одностороннiй друк

шт.

Данi для побудови кривоi вiдновлення тиску в свердловинi А-4
одностороннiй друк газетка

шт.

Акт на шаблонування свердловини А-4 одностороннiй друк

шт.

газетка
22

zз.

га:}етка

24.

Акт на замiр рiвня рiдини в свердловинi Д-4 одностороннiй дрlк газетка

шт

25,

Данi дослiдження газових свердловин на стацiонарних режимах А-4
одностороннiй друlс газетка

шт.

zб

Акт замiру дебiту газу свердJlовини А-4 одностороннiй друк газетка

шт

z7

Акт замiру дебiту нафти свердловини А-4 одностороннiй друк г€ветка

шт.

28

наряд на виконання дослiдницьких робiт д-4 одностороннiй друк
газетка

шт.

Бланк "Товарний звiт" (газетка) А-4 одностороннiй друк газетка

шт.

Бланк "Забiрний лист" (газетка) А-4 одностороннiй друк г€ветка

шт.

Бланк "Меню" (газетка) А-4 одностороннiй друк га:}етка

шт.

Бланк "Накладна" А-4 скорочена одностороннiй друк газетка

шт.

Бланк "Метанол-отрута" одностороннiй А-5 газетка (кольоровий напис
червоним по дiагоналi) номерований2lлт пiд одним номером
Накладна "кондЕНСАТ"одностороннiй друк А-4 гiветка ( напис зеленим
кольором по дiагоналi) номерований2шт пiд одним номером
Накладна "НАФТА" одностороннiй друк А-4 газетка ( напис синiм
кольором по дiагоналi) номерований2шт пiд одним номером
Накладна "ПЛАСТОВА ВОДА"одностороннiй друк газетка ( напис
блакитним кольором по дiагоналi) номерований2шт пiд одним номером
Фiрмовий бланк А-4 одностороннiй друк (папiр 80г/м.кв. клас А
кольорова шапка 2 кольори) номерований

шт.

,29
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ПЩПИСИ CTOPIH:
ьник:
{Терещенко C.I.)

стор. l3 з
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Покупец

шт.

шт.
шт.
шт.

Додаток N2 до Угоди

Iнформацiя про власникiв контрагента,
включаючи кiнцевого бенефiцiарного власника (контролера)
iз зазначенням всього ланцюжка власникiв,
включаючи Ki
онтролерiв)
ст
(форма)

Найменування
органiзацiТ
(найменування,
мiсцезнаходження, IПН)

Власники (акцiонери) органiзаuii, iз
зазначенням частки в 0%
(найменуван ня, мiсцезнаходження)

Пiдтверджуючi
документи, найменування
реквiзити, паспортнi,цанi

I. Пiдпrриемство-контрагеI IT

II. Юридичнi особи, якi с власниками органiзацii

III.

-

контрагента

Юридичнi особи, якi с власниками наступ их piBHiB (до кiнцевих)

IV. Кirrцевий бенефiцiарний власник (контролер)

Щoc1oBipHicTb та повноту

tt/f п 0д

2оп

р.

даноi iнформацiТ пiдтвердясую.
(пidпuс особu - уповноваэtсеноZо преdсmавнuка - конmраzенmа)
м.п.

ПIДПИСИ CTOPIH:

\

(Тфещенко C.I.)

постацмьник

стор. 14 з

р.м.)
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Додаток ЛЬ3 до Угоди

Критерii ознак пов'язаних осiб:
- Iоридична особа, яка здiйснювала пiд час проведення процедури закупiвлi за результатами

якоi уклФдено цю Угоду (далi - процедура закупiвлi) контроль над ПостачаJIьником, який був
Учасником* та визнаний переможцем процедури закупiвлi або контролювалася пiд час
прове,цецня процедури закупiвлi таким Учасником процедури закупiвлi, або перебувала пiд час
прове,цецня процедури закупiвлi пiд спiльним контролем з таким Учасником процедури
закупiвлi;
- r}iзична особа або члени ii ciM'i, якi здiйснювали пiд час проведення процедури закупiвлi
контр()ль над ПостачЕuIьником, який був Учасником та визнаний переможцем процедури
закупiвл1;

- rисник процедури закупiвлi, слуrкбова (посадова) особа якого пiд час проведення
процецури закупiвлi була уповIIова}кена здiйсшовати вiд iMeHi Постачальника юридичнi дii,
спрямов&нi на встановлення, змiну або зупинення цивiльно-правових вiдносин, та .rлени ciM'T
такоi r:лужбовоi (посадовоi) особи ;
- поФтачальник, який пiд час процедури закупiвлi був Учасником (визнаний перемохtцем)
щодо якого фiзичнi особи - члени тендерного KoMiTeTy, керiвник Покупця та/або члени TxHix
сiмей, зДiйснювали контроль або були уповноваженi здiйснювати вiд його iMeHi юридичнi дii,
спрямов&нi на встановлення, змiну або зупинення цивiльно-правових вiдносин.
Пiд здiйсненням контролю розумiеться можливiсть здiйснення вирiшального вгtливу або
вирiшальний вплив на господарську дiяльнiсть Учасника процедури закупiвлi безпосередньо
або чс:ре3 бiльшу кiлькiсть пов'язаних фiзичних чи юридичних осiб, що здiйснюеться, зокрема,
шляхом реалiзаuiТ права володiння або користування BciMa активаNIи чи ix значною часткою,
права вирiшального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення
правоqицiв, що надають можливiсть визначати умови господарськоi дiяльностi, надавати
обов'lIзковi до виконання вказiвки або виконувати функцii органу управлiння Учасника
tIроцедури закупiвлi, або володiння часткою (паем, пакетом акцiй), що становить не менше HirK
25 вiдсоткiв статутного капiталу Учасника процедури закупiвлi.
сума володiння часткою у статугному капiта_пi Учасника
,.Щ.пя фiзичноi особи зiг€tльна
процедури закупiвлi визначасться залежно вiд обсягу корпоративних прав, що сукупно
належать такiй фiзичнiй особi, членам ii ciM'i та юридичним особам, якi контроJIюються такою
фiзичllою особою або членами iT сiм'i.
Ч.пецами ciM'i вваlt€tються подружrlrя, дiти, батьки, рiднi брати i сестри, дiдусь, бабуся,
онуки, уOиновлювачi, усиновленi, а тако}к iншi особи, за умови iх постiйного проживання рitзом
з пов'язаною особою i ведення з нею спiльного господарства
Iншi особи, якщо наявнi iншi факти i обстазини, якi свiдчать про здiйснення
безпоllереднього або опосередкованого контролю чи впливу на Постачaльника чи iнших
учаснпкilв процедури закупiвлi (KpiM учасникiв з високим ризиком пов'язаностi) **,
* ,ВаСuвасmься

моменл,п

у розумiннi dito,toeo в АТ кУкреазвudобуваннял Поряdку закупiвель moBapiB, робйп mа послуz на

умаdання Уеоdu.

**' Kpumepii' Bucoqo?o
рiвня рuзulgl пов'язаносmi Учqснuка процеdурu закупiвлi mа умовu, якi Залцовнuк м.ас
прабо aмlочumu в yeody, яка умаdаеmься з mакu,л4 Учаснuком, вuзначаеmься чuннuлl Реелаtценmом закупiвель

mоварiз, р?
послуе АТ кУкреазвudобування>.
"б1ц"!!а
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ьник:
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Покупець:

(Терещенко C.I.)
м.п.

пос,гачальник

стор. 15 з 15
<з::

