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РАМКОВА }ТОДА
ПОСТАВКУ ТОВАРУ(Фiльтри

в асортпментi)

M.l lолтава

23>>

!.)

| |.говАриство з оБмЕжЕноIо вIдповIдАльнIстю (тд

Ь.

2019 р.

ирБисl>, дзлi

Постачальник, в особi геIIера.:Iь}Iого директора Семерик f'. N{.. який дiс на, пiдставi CTaTlTy,

з

одlIlсI с,гоl)о}lи, та

,' At<цiottelrHe mоGарuсmво кУкрzазвttdобуванttя>,далi - Покупець, в особi auary,,""nu директора
3 йатсрiалыlо-технiчIrого забезпеченllя
фiлii Газопромисловtого 1,правлitlня

Рогожина Р.М., що дiс на пiдставi довiреностi ль 2_100 д вiд l3.12.2018 р.,
з itlшоi сторони' разоМ iMeHoBaHi надалi - Сторони' укJIаJIИ дану Рамкову угоду на поставкУ товару, далi
<<fIолтаваr,азвIrдобуваtrllя>>

Угtlдуо про наступне:

l
ll

I.

Предмет Угоди

l 1.

..л-л,. цiсТ
,.:л,.,\/*л--.
Предметом
Угоди е поставI(а Постачальником Покупцю фiлt.тра в асоDтиментl
. (.tzr_li-Товар).асаме:
l.I. Фiльтри паливнi
2. Фiльтри п,tаслянi
шtасllянi
З. Фiльтри
Фiльтри повiтрянi
Орiснтовнtrй гrерелiк наведений у !олатку JrlЪ l до даноТ угоди
За результатами проведення конкурентного вiдбору
вiдповiдно до встаrlовленого у Покупuя
,-l J
поtrlядf<у Проведеtlня закупiвель ToBapiB, робiт та послуг Ат кукргазвидобування) за
рамковими
угодамИ (далi - коllкурентНий вiдбiр), згiднО ЩолаткУ Ns5 до Регламенту взасмодiI сl.руi<1урних
пiдроздiлiВ ДТ кУкргаЗвидобування> пiД час закупiве,rlь.говарiв, робi.г та послуг, затвер/l)кеlJого
рiLrtенttяv [Iраlrлiнrlя вiл lti.02,20l9p. Nч37l, вtlелеllоr,о в дilо Ilаказом вiд l8.02.20l9p. jYоllб (rrа,itалi-

паливнi

l

повiтрянi

l

]

l

]

]

I

Iоlэялок

1.

1.2. Постача-цьник зобов'язусться IIоставити ПокJпцевi Товар, u По*|п.uь - прийняти i
оплатити Товар на умовах ланоТ Угоди.
1.3. ПостачаJIьник t,apa}lTye, що Товар, який с предметом Угоди е в ныэго в наявностi та
наlежить йому на правi власностi або iншому речовому правi, що надас йому прitво
розпо,ряджатися
TollapoM, € новиIи i не був у використаннi, не перебувас пiд забороною, вiдчуж()ння, apeIJToM, не €

прсдметом застави та iншим засобом забезпечення виконання зобов'язань перед еiудь-якими
сРiзичtrиьtи або юри2lичнtlN,tи особалtи. дср}I(авними оl]гаI{а]\,rи iдержавоlо, а також не с предметом

обтяяtеllня чrt обьлелtеrrtlя, llередбаче}{ого чиннлllч{ законодавств;ом Украirtи.
1,4. Iiоста,rальник tliдтtlер.t>ltl,с, It(o \,клliдаtll]я та виIiонанt{я Fl1.1M цiсi'Угоди I{e суIlеречить
ногlмам чинного законодавства Укратttи ,га вiдповiдас його виN{огам (зокрелlа, Щодо Отриrиання Bcix
несбхiдниХ дозволiВ та погоджень), а такоЖ гriдтверджУс те, що укладання та ]зиконання ним t_lici'
УгсlдИ lle супереЧить цiляпЦ дiяльностi ПостачальНика, полоЖенняМ його устаноl]чих документiв чи
б1'/l.Ь-ЯКОl'О iНtltОго

iнцtих локальн их akTi в,

1.5.постачальник, пiдписуючи

цю Угоду, повнiстю та

беззастережно усвiдомлюе та

погодхtу€тЬся, що у разi невизнання його переможцем Ilo разовиN,t процедурам коtlкурентного
вiдl5ору, загальна кiлькiсть Товару, яка буле посl.авлена Локупцtо llротягом дii' цiст Угоди, може
лорiвtltоваr-}l lI}лю за цiсtо Угодоtо.

lI. JIKicTb Товару
2.1, Постач.lJIьниК повинен поставити Покупцю Товар, передбачений цiсю Угодоlо, якiсть
якого вiдповйае сертифiкатам якостi або Itаспортам виробника, flерхtстандар]-ам, технiчним або
lншиМ )rMoBaM, якi пред'являються до Товару даFIого виду та пiдr.вердяtус:ться вiдповiднлtми
докуN49tt,гами.

ll
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2.2. Поста..IаJIьник гаранryс якiсть
надiйнiстr, Товару, що no"loru.r""",
гаранtiйrrого c,I рок)/. ['арантiя на товар в iдпов iдас гарантiйному строку виробника,

протягом

III. Поставка Товару
3,1. У разi виникнення у Покупця потреби у ToBapi, Покупець провод
разовl процедури
ко}курентного вiдбору вiдповiдно до встановленого Порядку.
3.2. !ля пl]оведенltя конкуреlIтного вiдбору Покупець одI{очасно надеи,lас BciM учасникам,
якi пiдписали рамкову у],оду, запроt.t]еllня пoli(aTtt цiнову пропозицiю щодо постача}lня Товару
шляхOivl tIапраI].rlеIlllя Постача_ilьI{ику пolIlTolo ,га в електронному виг.rядi на електронну алресу
ПО,]r'аЧальника вказану в Роздiлi XlV даноТ Уголи, повiдомлення, в якому зазначас:
-найменування та м iсцезнаходження Замовника
-I-Iазву предмета закупiвлi або частини предмета закупiвлi
-кiлькiсть ToBapiB
-умови i мiсце поставки T,oBapiB
-строк поставки ToBapiB
-одиницю вимiру ToBapiB
-та itrпli данi
3.3. С,гроrt поllачi r-liHoBoT проrrозицii' п()стачання Товару дпя Bcix учасникiв, якi пiдписа.ltи
paIuкoBy угоду ск;tадас l0 дlliв з Mo]\,lettTy о,грttманl{я пt,lвiдомлення вiд IIокупця. Фак,t, t_l.гримання
запрошеltIlя подати цiнову , пропозицiю лiдтверд)кусl-ься повiдомленням про вlэучення поштового
вiдправлення чи передача його пiд розписку Постачальнику або звiт про отриil4ання електронного

лис,та.

3.4. Покупець проводить розгляд цiнових пропозицiй, якi надiйшли вiд учасникiв даноТ
угоди, протягоN4 3 робочих днiв з момсlI,гу отримаIltlя ними повiдомлення вiд Пок,rttця, з урахуванням
часу поtхтового ос1iгу. Перемоr*iцем с той учасник, пропозицiя якого с наiбiльш економiчrlо
ВИГiДНОю за цiновим ltритерiсм за умови iлеttтичностi Товару. Щiнова пропозиlliя: надана Учасником
рап,lковоi угоди, с офертоtо i lle мояtе бути зпliнена ним У Подальulому, Пос,гавка Товару MorKe
здii.iсlltоrlатися за rIiclo Угодоlо лLllJle v разi як1l,tо IloKyпel(b визначить ПостаLIzu]ьника перемо)кцем
разовоТ процедури конкуреtlтного вiдбор1,.
3.5. Покупець повiдом.llяс Постачальника про визначення його переrчIоя(цем шляхом
над,силання електронного листа на електронну адресу Постачальника вказану в Роздiлi xlv данот
угttли. ГIовiдолtлсння Покупцем Постачальllика про визначення його переможцеIч{ е акцептом. Пiсля
отримаtll{Я повiдоt"t.ltеНня, СтороНи погодliуЮть умовИ та строкИ поставки товару. Поставка Товару
здiilснюстЬся за tiiltоЮ, яка зазнаЧена у цiноВiй гrропозиЦii наданiй ГIостачальникrэм Покупцю. В разi
невиконанНя або tlенале)l(нOгО виконаtl}{Я переN,tо)(цем разовоi' процедури конкурентного вiдбору
своiх Вобов'язаltь з пос,гаI}ки Товару проl)lго]\l строку визl{аченого в цiновiй пропозицiТ, ПокупеLlь
Mollte вибрати iHtuot,o Учасllика paMl<oBoT уго,lи. якttй гrа;lав пропозичiТ разом з гlерсмоiкцем
ра.зовоТ
прсцед\/ри ltонltурентного вi;lбору, о До [[ос,гачалы{ика застосувати rлr,рафrлi саrrкцiТ згiдно Роздi;rу
VlI даtlоТ Угоди.
З.6. .Щатою поставки Товару с дата пiдписання уповноваженими Ilредставникалtи C)TopiH акту
лрt,tймання-переitачi Товару або вида,гковоI накладtlоI по коrкнiй поставцi Товару по цiй Уг,одi. Право
власностi lta Товар llереходить вiд llостача-гlьника до Покупця з дати пiдписання Сторс,нами акту
прийм ан ttя-переда.li Товару або видатковоТ накл алноТ.
З.1 . За виN4огою Покупчя ПостачальtIик письмово повiдомляс Покупця i вантаrкоотримуваtlа
прс, готовнiсть дО вiдванта;кСння ТоварУ It],Ilяхо11 направлення листа (лля
резидент,а).
l[осгачалl,tll4l( за 5 дrrirз до лати вiдваtt,гirх;еtltrя Тоrзару зобов'язаний надати Покупцю (факсом
або cltcK гроllноtо l:()ulT()to) ltаст\,пIlу itrt|lopvartilo:
. lloMe1-1lulaTypy Товару
. BapTicTb Товару
о кiлькiсть плiсць
о

.

габариl,и Товару

вага не,го/брутrо

Вiдвантаlкення Товару здiйснюеться пiсля отримання Постач€uIьником

(дл.п нерезидеIr,га)

ToJup

п()годження Покупця

3.tl. За вимогоlо |1окуlluя або BaHTalltooTpиMyвaчa Постачальник зобов'язаttий вiдваttта>ttува-ги
q

П,эстачальник

Ti r,по

._

lз

ttoBa)Itoн}Jx

I l

редс,гав

l

tи к

i

в Г[окчп ця.
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З.9. Протягоrчr 48 I,один пiсля закitlчення вiдвантаження
Покуlчя i ванта>коотримчваtIа.
З.l0. Посrачaчlьнllк нада€ на a/lpecy Покl,п1_1я наступнi документи:

повiдомляс про це

о товаросупровiднi документи

(товарно - транспортна накладна);
сертифiкат якостi таlабо пасIlорт виробника (на вибiр Покупця);
вiлваtt,гluttувальtjа специфiкацiя (акт завантаженrrя) або пакувальний лист (за вимогою

.

о

Покуtllrя

.
.

):

сертифiкат походження (за вимогою Гlсlкупця):
сертифiкат вiдповiдносr,i (за виI\,lоl,оIо Покупця);
iнвойс (для ttерезилента);

о

. ittшi
Покупцем,

ДОКlzрlgцr",

на вимогу Покупця, у разi проведення митного оформлення Товару

З.l]. Пост,аLIальнtlI( зобов'язаний надати Покупцrо додатково до документiв, зазнztчених
3.10 дhrrоi' Уго.tи. tlac гупнi _{окумеtIти:
] ll ll . J1. I,lл,,.,,i;л,,^,,,,i
_^,-ллллл..---,l-ллл_-,лл*:л----_-].
tlри злiйснеrtнi перевезення
1-овару залiзtrртчним транспортом:

|

i

гl.

opиl,irtajl itк,гч lIрийпrанttя--rtсрслачi Товару та копiю залiзничноТ накладноТ,
оригitllrли акту прийпtанt.lя-llередачi Товару та залiзничнсlТ накладлtоТ.
j.l 1.2. ГIри здiйснеrrнi гlеl)евезеtlня Товару автотранспортом:
I
l . дJlя резидента: оригiНал aI(Ty приймання-передачi Товару або видатковоТ накладноТ, другий
прИмlрник товарllоJгранспортlлоТ накладноi (ф.Nэl-ТН) та копiю товарно-транспор,тноТ накладноТ,
дJIя нерезlJдеlIl,а: оригiнаlи акry приймання-передачi Товару та мiхtнаркrднот автомобiльнот
налладноi (CMR).
3. l 1.3. При здiйсrrеннi перевезення Товару авiатранспортом:
а: ОРигitrал ltKTy приЙьtаll1-1я -перелачi Товару та авiацiйноТ вантажноТ накладноТ.
| ДJlЯ РеЗ}lДСll1
дJlя Hel)e tидеl]та: орIlгlнаJIи акгу приiiпtаllгlя -перелачi Товару та авiацiйноi вантах<нот

|
|

1

у

,,t.ltlt резl|,,l,_,tгr,а:

,:r.llя t{сl)с,Jt1_1сгI,га:

]

*
ft

l,

il

f;

]
1

накладt toj'

fi

]8

$

(Дir Ц'лlzýi

I

t).

3.1 1.4. Постачальt{иl(,

Jý

над,ання докупtентiв,
Нерrезцд.п.u;.
3,

до моментч вiдвантаження 1-овару. попередньо погоджуе з Покупцем
вказанi
в rriдпуllктах з.11.1 -з.ll.З "га в пуIlктах З.'7 , З.l 0 Угоди (для
що

l2. Якщо ГIостачальllик вiдповiдно

до умов

поставки самостiйно здiйснюе митне

офrlрМлеtrня Товару, Bitt зобов'язаниЙ Llада,ги копiТдокументiв, вказаниху п.З.ll (дп" нерезиденr.а)та
офtlрмлену згiдно з вимогами ч].tнного законодавства Украiни митну декларацiю (rид.

при перевезенlli Товару автотранспортом повинна буr.и
Правил
псревсзеtIня
BatlTa;KiB автомобiльним транспортом в YKpaTHi,
до
чи tl ниF. l la ле tl ь аl(rlалан ня,Iю вар itoJгpat.rcltopTl оi rra к,гtадноТ.
lJlдправJlсIIL|я lloKyi\reFITlI} вказаt{}{х у пунктах з.10. 1,а 3.1 l. цiеТ Угоди здiйсltюсться
Поётача.ltьtlиком пl)оl-ягоп,t 2-х (лвох) робо.tих днiв з дати поставки, нарочним або
рекомендованим
листом кур'€рсьliою поulтою, але у буль-якому разi не пiзнiше 5-го числа мiсяця, нас.гупного за
ToBapbro-Tpttlicпol)1,Ila накладна

офtlрпtлена вiдгlсlвiднО

r

мiсяцешl lIос,гавки,

3.13.

:

безпосередньо

]

J':]

По прибуттю Товару в кiнцевий пункт

призIJачення

нтажоотрtlNl},вачем.
Перелача та отриivlання

його прийиання проводиться

ва

З.l4.
Товару проводиться на пiдставi aKTiB llриймання-передпqi
товару або за довiренiстю. вiдповiдно ДО IнстрlzкцiТ про порядок ресстрацiТ вид,аних, повернутих i
викорl.{с-гtlних довiреrtостел"t tla
<

У

t;p I'tuз

t,,

t,tдобl,ва

З.l5.

t

t

одержанIlя цiнt-lостей, затвердrкеноi HaKztзoM ГИТ

н я>>.

Прий]\IаlJня Т'овару

по кiлы.осr,i проводиться вiдгtовiдtlо до lнстllукцiТ про

при-йпlанltя ПродукцiТ виробничо-технiчного призrtа.tення

порядок

iToBapiB народного спо)киваtlня

IIо

кiлl,костi. затвер.ц)I(еНоi'гtостановою /{ер;карбiтраlку Ng П-6 вiд 15.06.1965 р., по якостi - IнструкцiТ
прс порядок прийманt,tя продукцiТ виробничо-технiчного призначення i ToBapiB народного
спо)I(ива}tllя за яltiстю, за],верд;liе}tоТ постановоtо fiер;ttарбiтроку Nq П-7 вiд 25.04.1 966
р., та
сер,гифiкlrту яt<остi таlабо ltасt]ор,гу заводу-вl1робника. У разi виявлення itевiдповiдностi в якостi або
нестачi 1'овару, lзиI(лик представникiв Постачальника - обов'язковий, а IIредставtlикiв заводувиробника - за ви\4оГоlо Покl,пця. Виклик Ilокупцеrr,r здiйснюсться в письмовiй
формi таlабо в
елеl(,гроll}{ому виt,.,tядi на crleliT])ollH\ алрссу Поста.tzulьника, вказану в Роздi;ri }lIV даноi'Угоди. У
ВИПаДКУ НСЯI]I(ll ilРе1,IСТаRlIИКа ПостачальlIиIiа

(виробниttа

Товару

- на вимогу

Покупця)

в строк,

вкаlзаний \ виIiлику IJоItl,гtlдя, пiдписаttllялt даноТ Угоди ilосr,ачальt{ик нада€ згоду, про те, що
По(lта.tальrIик по[,одrl(усJl,ся з оt,Jlядом 'l'oBapy }Ia предмет вiдповiдностi кiлькiстi/якостi Покупцепл та
-->-,\
куп|lеI\,| в одI-1остороItньоiчl)/ порядку за результатами

стор.3 з
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такого огляд)r. Сторони

]

]

I

Поl'оДИЛися, Що якЦ{о ВоНИ ВiДсryпили вiд положень Iнструкцiй, вказаних в лlному пунктi Угоди,
вр()гv,ilюI]iltlIUI{ Сt]t)i'вiдttосttни tIa власгtlrй розс)Д. то l-tрiоритеl,мають норi\lи r.tiсi'}-голи.
j. i6. ВiдrrtltliлаrtьнiСгL зil праI]иJlьнiстt, та поt]tlо,]-У офорьtлення ,l-оваросуIl;lовiдltих
докумеtrтiв
iHilc.ltiдtilt, пов'язаlIi iз заr,lrимка14Il l]ри пос,гlt.tагtlti'Говаllу. прий;rtае на себе Поста,lальник,

7.

з. l

|

При виникtrеtlнi додатl(оI]llх

витра.i,

у зв'язку з неправильнiстю

тоdарбсr,провiдrtlrх докуп,rеttтiв або неl,tt,l;Itливiстю вiдправлення Товару

виl,ра,ги

(у

To]vly чrrслi

По эта.rал ьrIиком.
Ё
h

}

is
}

i.

1

L

i

по доставцi Товару в ltiнцевий пункт

з

оtРормлення
вин}l ]Jостача,.lьtlика, TaKi

призначення) здiйснюються

З.18. Ваtrl,аяtовiдправником Товару за цiсю Угодою € Постачальник або завод-виробник, або

уп()вl lова)t(ена (за;lучена) ним и оссlба.

. l , J.l9.

Упаttовка iмаркуваttня Т'овару повиннi вiдповiдати встановJlеним пF)авилам, стандартам

l Tex}l lчl ll|\I vl\loltil\l,

j.20. YrlaKOBKa повинна забезпечувати повну ttirlictticTb Товару при траFIспортуваннi

усiпrа

виl[ами l,paHcllopl),, вIсцlоtlаtоL|и IlерсRаtl,гit)l(еllIlя. а l,ако)к N4аl,и пристосування для мохшивих
пе[,евантаiкеllь як за.lопомогоtо пiднiьlltльllllх пlехаlliзпtiв, так i ручним засобом (зir допомоt-ою вiзкiв i
авто (елекr:ро) каропr).

3.2l. Порядок

i

стI]оI(и повернення тари: BapTicTb тари (упаковки) включено

BapTicTb (цiну) Товару, тара (упаltовка) * незворотна.

в

загальну

вiлповiдно до Bcix Рахункiв-фаI(тур акцсптованI,Di за результатами конкурентнкlго вiдбору за весь
пеt iод дii Угоди.

У BapTicTb'klBapy

- митнi
1

вкJlюLIаю,гь(.)я:

витрати, понесеrti Постачальниltоl\4 при

(зас:тосовl,с,гься.

митно]\,,tу офоршtленнi

to Поста.lалы lиI( l.le с резидеl]том УкраТни);
- tsитрати на I]aK)/BaHtlrI Tit HaB:lItTa)KetIlIrI;

Товару

я Ku

у пункгi

вiдправки

- Tpallc портнi rlи,гратlr вi;(поtliдгrО до чNlоI] лой,авки, що з€вначеНi
у СпечифiкацiТ до даноl' Угоди;
tl:l ()|I)и\lання;цозвiлыrоl докумеlrгачii(у випадку, якt-t.(отака вимагае,гьс:я);
|lllTI)al-}|

-

ви,l

l)атИ пов'язанi З

сертисРlкатУ IIоход2l(еl{нЯ ТЬвару (застосовусться, якщо

ОI'1'ltlу111.111дц1

к е нерез Liде HTol\4 Украi'ни),
Загапьtlа BapTicтb (rцil,rа) Угоди

Поt:тача.ll ьн

и

r 4.j.
не може перевищувати 1000 000,00 грн. (одпн плiль1-ltlн
грЁ. 00 Kolr.) з [I,(B.
4.4. IliHa за одиницю Товару та загальна цiна Угоди може буги змiнена (За
$rмови. якщо Угодою
передýдчgllа опJlата за 'Гова1.1 протягом 60 календарних днiв або бiльше по
факту поставки стандарttti ),MoBtl огrлати) при застосуваrttri llyHK,t,y 4.5. Угоди.
5 )'мrlви,tl\lеншеllt]я вар-гсlстi пос,гавле|]ого l,a неоплаченого Товару з заст()суванням
I

l t

дисткdlt гуrзаlIня lt{lpTocтi

У

форпlули

T'oBa;l_r

разi, якцо Г[остачальник ба>ltае зменtuити строки опла,ги, визilir,tенi цiею Угодою
у разi оп.чаl,и за Товар по фаr<,гу поставкI4 протягоl\4 60 календарних днiв або
бiл;,ше), BiH Il1,1Cl)i\tOBo зве|],гilетьсЯ ло Покупця з пропозицiею зменшити строки |)ПЛаТи за Угодоlо з
одночасtiиl\l зNIеtJLtlенttям Bapгocтi ltосrавленого але не оплаченого Товару, вiдповiдно до
формули
дисконl,уlзання вартостi 'Говару, вttазаttоi у п.4.5.2 Уголи.
4+.5,1.

(за()тоСовуеться лишtе

4.5.2. Форплула дискоt]т),ваtlня BapTocTi

Товару:

Е BapTicTb tРактична: I BapTicTb за Угодокl (1 _ r/360 х (t' - tr)), де:
'
Е BapTicTb (lаltтична-- фак,гичt-tа BapTicTb ToBapiB, lцо оплачуСться окреми" hлатежем, грн.;
Е rlаllгiсrl, за v0,o.folo - ваlэ,гiсть ToBapiB. ,rкa визначена в Угодi;
t1 - с,гроl<tа оI]JIа,ги, lзизttltченi в Угодi (стlLнлltl,tтlliумови оплати), в кzuIсндарнихднях*;
t2 - c,1-1loK (lак,гичrrоi оIlJlат,и (злtенruенi стан:tар,гнi с,l,роки, яrсi узгодrttенi Сторогlами),
l

]

калЕнларtIих дttях*:

в

г * облiковil ставка НБУ (на дату кориryвання BapTocTi), збiльurена на вi,цповiдний вiдсоток
лою
рiчlrи х зt,lдно :] l ll,])Iitlе}lаведсноtо

t7-t2
вiд 60 до

.30

кеп€тffiх

I,

лнiв

об;liкова ставка НБУ + l0%
стrlр. 4 з 17

]
I

ll

I rri_L 29 до 0 календарних дrriв l ,lблiкова ставка НБJ + 4О% l
*ЯкщО в Угодi строки оIIJIати визначеtli в банкiвських
кал"ндарних днях,
дtlях .tи ilrших
"Ь
стpоки оплати tl. t2 визначаIоться виходячи iз перерахунl(у таких ДНiв у каленларн.i
днi.
4.5.з. ГIокуrlеllь протягом 5 робочих дltiв з д}{я отримаllня вiд Постачальника письмовоТ
прtlпозиl(ii щодо зменШення cTpoKiB опIIатИ та застосуВання У зв'язку з цим до BapтocTi Товару ставки
ди()конl,),вання, визI]аllеноi'за форпrулою, вIiазаноtо у п.4.5.2 Угоди, повiдомляе Постача-гtьника про
cB(}lo ЗГо.'1) застос)/ваIlня вказаtIого MexaHilпly. шляхом направлення IIисьмовоТ вiдповiдi на адресу
l1остача_lr,гrика, l' разi не Ilапl)авленl{я Покчпцеtrt такоТ письмовоI згоди, або rtаправлення письпловоТ
вiдплtlви lll)o засlосVl]аIJtlя сРор,lrчли дисt(оIll,\,ваll}lя BapTocTi Товару та зN,tенше]-tня cTpottiB оплати,
'i'oBap5,
Ba|l1 jс.l'ь
i с,гlэоttи огlJiаl,и зltJlиluаIот))ся такими. як гrерелбачеrлi в Угодi.
4,5.,l. У разi яttщо Покупець Ilогод)Itчеться iз пропозицiсю Постачальника про застосуванIlя
фоэмули дискоt-|туtjанI;я BapTocTi Товар1, та зменшення cTpoKiB оплати, BapTicTb поставлеIlого але не
опJIаLIеного Товару та вiдповiдrrо загальна цiна Угоди змiнюються з
урахуванням формули
ди()ко}tl,ування вutр,гос,гi Тоrзару. У такопlУ випадку з;rtiна BapTocTi поставленогс alле не оплаLIеного
Тоlзару, розраховаНо[ за сРормулоЮ дисконтуваllня BapTocTi Товару, прово,циться на пiдставi
вiдповi/lrlих корllгулочих t,lеI)виlI}{их докуNlеtlтiв, пiдllисаних Сторонами (aKTiB к(]ригуваI]ня BapTocTi
Тоrзару. paxyItKiB tla оIIлат\, ,] tloBolo t(irtoto" .гоutо).
416. Гlункти \.4,га 4.5 цiсi Угодлt не м())к\,гь бути застсlсованi на вже поставленi та оплачеtti
]

i!
fl
,}

iЁ

s,

Тоtзарtt.

4.7. Змiна BapTocTi ToBapiB та загальНоТ цiнИ УгодИ

у

зв'язкУ

V. Порlrлок зJiйсllсння оплатlr
5.1

i.

,u.rt.у"анням формули

]

],

. Розракчнки проводяться Iшляхом оплати Покупцем протягоil.л

60

(шiстдесяти)

кален][арtrИх jlttitl rriсля злiйСI{еtI[lЛ t]ос,гirI]кИ llос,гача.ltьНиком Т'оваРу на пiдставi Рахунку-фактури,
пiд

гвердrttеrlого ГIоttуrttlем, га пi;lписlrtlнlr (Jто;lонами акту приймання-пеlэедачi Товару або

видатковоl'tlакладttот, шляхоN,I пеl)срахуванltя коштiв на ракунок Постачальника. або з
урахуванням
ум()в, переllбачених п.4.5 rrieT Угоди,
5.2. lо Рахункv-сРак,гури додаються пiдписаний уповноважениN{и представниками CTopiH акт
ii
d
,i
;
l,]

11

ПРrtЙrч!ання-пере/iз.ti'Говарr, або видаткова накладна.
покупеllь не здiйсtllо€ оtlrlаl,ч зil поставлений Товар, та така несплата не с порушенням строку
оплати зi cTopottrt ГIоr<упl{я Y вl..lllitдку нена/lаIlня Постачальником Рахуrrку-сРактури на оплату чи його
неF:аJIе)I(ного оформлення.

1

VI. IIрава та обов'пзки CTopiH

,,i

. Покуrrець зобов'язанрtй:
. CBocLIt,lcllo ,I,a в гlовllо\,tу обсязi сплачувати за постаI]лений
6.1.2. Прlrйьrаr,И tlостilвJlеi]ий Товар, у разi вiдсутностi
6.1

6.1 . l
ý

*

s

прййманrrя-переда.ri товар), або вtада,гковою накладною.
6.2. Покr rlець маr- пр{lво:

Товар.
заува)I(ень,

6.2.1 . Дос1,1)оково розiрвати (припинити) чю Угоду:
6.2,1.1 . У разi I-1евиliонання LIl{ ненале)I(ного виконання зобов'язанt,

згiднtl з актом

Пос,гачальником,

повiдоьlrlllutи про lle t"rого за З0 дtriв до дати розiрвання.
6.2.1 ,2. }' 1lазi вiдiчtови Покуttця вiд викtrttаl]ня
угоди у зв'язку з вiдсутttiстю фiналrсуван}lя
та"/;Lбо Rтрати гlогреби у закупiв.lтi. у тоN{у,лислi
у зв'язку зi змiною техгtiчни.к вимог ло Товару
(прэдпtетч закуп

6.2.|.З.

$
ý
ý

i

Blr i ).

У

разi вiдмовИ одногс) або бiльшrе учасникiв-Переможцiв, з якиNrи уюlадено paMKoBi
угоди за резуJlьта,r,ами одrtiсi або декiлькох конI(уренl.них вiдборiв вiдповiднс, до встановленого
Покуtlцем поряllку Проведеttня закугtiвель ToBapiB, робiт та послуг АТ кУкрl-азвидобl,ваllня) за
рамковими угодil|\4и, вiд виItоt.tання paNIKoBoi угоди або iнших дiй, якщо внаслi,]ок цього кiлькiсть
учасникiв-перемоrttrцiв, з ,lк!l]vlи у ГIокупця с дiючi paMKoBi угоди, становить l\,lенше трьох.
6.2.|.4. У itrших випil.]ках. перс.цбачеrlих цiсtо Угодою.
],
6.].]. Korl1 Prl. llO|}{l1'lt Ilo(lal]K\ I()lJillry } сl,роIiи. всгаIlовлсlti Угодою.
(1.2.]. З;чrсt;Ltlуваl,t.,] обояг заttУlliвrr i 'i'oBapy та заt,zu]ьt{у вар.гiс.гь
цiеТ Угоди за_пе>ltно вiд
-Ьня виllа,I tсiв. У такому разi Сr,орони l]носять rзiдпоlзiднi змitlи до цiсТ Угоди.
1

S-ъ

стор. 5 з 17

6.2.,l.

Не здiйснювати оплату Постачальн}тку у разi неналежного

не()ох[дних для з.llиснення

II

LticT

оIlJlати

оформлення документiв,

6.2,5. Вiдlrовитися вiдТовару, який не поставлений в строк, вказаний в Угодi.
6.З. Пост,ачilJIьнрIl{,зобов'язаний:
6.3.1. Зlrбе,]llечити пOсгавк\i 1'оtзltрr, \.,(,трl)ки. всl,аIlовлегIi Угодою.
6,3.2. Забезпечити Пост,ilвк)l l'oBapy. iiKic,гL rlKoI.o вiдповi,rtае умовам. уст:lновленим
0,э.].
роздiлом
Уго/lи.
:у
l
6,З.3. Зарееструвати податкову накJIалIJу в електроннiй
формi в строки, встановленl чинним

законода вс,гвоь,t Уt<pai't tи.

6.j. l. CBtlcrlilcllo повiдопt.ltяти Покl,пttя про змirrу електронllоТ алреси.
,|, 6..i.5 lltltlrяrом 2 робочitх дtriв з jvloMeHly отримання ttисьмовоi вiдповiлi

вiд I1окупця щодо
зм()ншенlIя cTp()Iill] оплати та зас,госуванtlя у зв'язку з цим до BapTocTi Товару ставки дисtiон.гування
(п. 4,5.2 rtieT Уго.цrl), нада'гtI ПoKytltlttl рахчнок на опла,ry та коригуючi первиннi документи (акти
коригr,R[l1,1Ilя BaI]l ocT,i 1'otlapr/ ],а рах},IIкИ Ilil оплатУ з ново}о цittою, тоrчо).
6.3.С.'. Пllо-l-ilгошl 3 робоt] l.Jx лrtirl пiсл:l складанt{я кориl,уIочих первинн*х доц/ментiв (aKTiB
ко[)игуванlIя lзар,гостi ТОвар1,, PaXYrlrtiB lIa опJlату з tlовою цiноlо, тощо) надати Покупцю
розрахунок
]

ко[)иг},вагIIrя кiл1,1<iсних i вар,r"iсгtиХ показникiВ
вс,гановJlеt i й ч r.t н н и Ml зако I Iодавством УкраТни.
6.4. Посl lrчалl,t-tиl( i\lac пl)llво:
,

до податкОвоi

накладноТ

в

электроtлнiй формi,

I

*
fi

l

+.l. Свосчасl{о та в ]lовному обсязi отриI\.ý/вати плаry за поставлений TJBap.
6.4.2. На дос,грокоts)1 Ilос,Iавк)/ Товару за письмовим погоджеt-tгtям Покупllя.
0

fi

VII. Вiдrlовillальнiс,гь CTopiH

ill!

,т

l

iý

I

;,1. У разi невикоlrdнrtя або негталеяiного виI(онання своТх зобов'язань за Угодоrо Сторони
t{ecyTb вiдповiдrurьнiсть, передбачену законодавством Уrtратни та цiеtо Угодоlо.
7.2. 'roBap" ulo lle вiдгrовiдае комгtлектlr/комtlJlектностi таlабо кiлькостi, абоlта якостi може
прltliп,tа-гисlt Поку,гlцеtчt або ваlIl,ажоотримувачем на вiдповiдальне зберit,ання за
рахунок
По,]тачzu]ьгIt]ка. ло його запlil,tи ,гаlабо доукоN,Iплек,гацiТ. Постачальник зобов'язаLний
розпорядитися
TotlapoM, прийнятиМ на вiлповiДальне збеРiгаrtнЯ llротягоМ l0 дrriв з дати пJlийняття Покупttем
Tollapl'Ha вiдпоrзiltальlIе зберil,агlня. Якr'ttо Постачальtrик у цей строк Ile розпорядиl,Lся Товаром,
По.tуrlець j\|a€ лраво реzuliзчваr,и Товар для вiдшlкодуванI{я понесених своТх збиткitl.
7.3. )[кrцо пI]оl,яl,оl{ гараrtтiйноt() сгl]оli)',1удуть вltявленi дефекти або невiдповiднiсть якостi
Torlapy,. об_r,мов;tеttоТУгоllоtо, Гlоста,tа.ltыt1.1к:iобOв'язаtttrй за свiй рахунок усуну,глl дефекти Товару за
його 1riсuезtlаходiliеllltям абО замiнитИ нсякiсtlиЙ ТоваР на Товар налеrкноТ якостi в узгод;кеtti
СтсlроПаьtИ ст|)оliи, zLпе не бiльrlrе 20 календарних днiв з дня отримання повiдомленllя вiд
вантa)ltоотРиI\,Iувача чи ПокуllLlЯ про дефекТи або невiдповiднiсть якостi Товару.
1,4. За пос,I,аLIittillя 1-oBapi, неttапе;кноl' якостi або некомплектного Товару, Постачальник
вигIлачуС Гlокуlllirо rlr,граф 1, розмiрi 20 9/<l rзiл ваllr,осri'Говару нсналеrкIlоi'якостi ttбо некошtплект,llог11
l

Torlapy.

, Т.5. У випаrttr' неповiдоп,tленltя або несвоечасного повiдомлення про дату вiдtвантаrкення Товару
llоёта|rапьнИК tltlIlllДLl}c 11oKyttuto rulpatp у,розмiрi 1О/о вiд вар,гостi Товару, rlpo вi2lвантаil(ення якого
було tlc tloBil(orr.lcrto lбо llc cl}o( часн,l п,эlliдtlпlлеrtо.
7.6. За одн()сlороl]tII() treoбr-prztlroBaHr tli.lпlc,lBy вiд Угоди та/або виконання cBol'x зобов'язань по
Угсlдi. Iiocтa,tа'tbtlttIi сllлilttуе Покулцtо ruтllасР у розпriрi l0% вiд lIiни Угоди. У випадку ненаданIlя
або поруш-rсння c,l,poKiB налання 1оваросупровiдtlих докупlеttтiв i/або iнших докумен.гiв вiдповiдгtо ло
п.3 l0 та п. 3.11, п.п. 6.з,5 - 6.3.6 ланоi'Угодtl, ПостачальгIик виплачус Покупцю rrrтраф
у розмiрi 20
0/о
вliд BapTocTi Товарlr. докчIIентИ Lцодо яI(ого ненадаtti або наданi з поруше}ItIям с,гроку.
7.7. ЯкщО Гlосt,ачальttик IIе з:lреесl,рував, tlеправи,Цьно абО несвосчасFtо заре€JтрУвав пdдзтц6з1 /i
накладну/i в сilс,гелri елск,l,роtJного а/tьriнiстрYвання полатку на додан), BapTicTb чи вчинив iHrtli
дii75езлiя.lrьttiсть, в 1lезу.гtь,гаr,i .tого IloKyttcrlb втра,гив права на пода,гковий кредиr., IIос,га,.альник
зобов'я:заt-tttй сllла,t-иt,И Г[оItчпцtО ttrтраф у розмiрi 2(lo/o вi.ц суN,Iи операцii7й по якiй не заресстровано,
tlег]ра11ll"lьНо або tlесвосчасного зilре(-стl)ован() tlодаткову/i накладнУ/i (для
резидентiв)
7.в. У випадкУ llевL{конаLllrя IIостачапьIJикоМ взятиХ на себе зобов'язаl;ь по данiй Угодi,
пос:тачаlьllик зобов'язанllй tзillшltодувати Покупцlо Bci збитки, що завданi йому т€tким невиконанням,
у т(]му числi за гlростiй,граItспоI),l,у. що виIlик чсрез вiлсутнiсть гrеобхiдt-tих д:tя прийьtttння Товару,
докумеt,tтiв
l
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7,9. ]Jоста'tальrтиК ко]\,rпеlIсу€ в1,Iт,рати П,lкуrтl(ю за простiЙ транспорry, коли такий простiй

бу,.ilе Bi,t t<ittll(alII]i,i Irеобхiдгtiс,t,tсl ll1эtlliл,lанljя ToI}ap\/ у прису,l HocTi 1IIоВt]оВа)кtэник предс,гавlitlкiв
llocтa.Ia-пbltlIKa. )/ разi пос,гаВltи'l'ова1l1,, II1о Lle вiдповiдаС вказагtiй у.говаросУllр,эвiдних lloкyмeHTax
кiлькостi та якос,гi.

7l0. У разi

невиконаt]trя Постачальl{икоМ взятиХ на ссбе зобов'язаttЬ з поставкрI Товару у
цiеТУгоди, останнiЙ сплачу€ Покупцrо пеню у розмiрi
0,1 % ВiД ВitРтОс'гi непОставлеrtого або несво€часно поставленого Товару за кожен день прострочення,
а :ta ]Iросl,рочеtlня понад ,гридIlяl,ь днiв д9дп1I(ово сплачуе штраф у розмilli 'lYо вiд BapTocTi
не locl,a t]л е ного iiбо Iec воеча cI{ о Ilоеl,аl]л е ого Товару,
7.11. За г]оl)\1l1IеtIнЯ cl,1loKitl ollJIalli Гlокчllеl{t, сlljlачуС lla корисl,ь Постачш,|ьника пеt{ю в
розмiрi
0,00l ,р Bi:t cyitttl Illlосl-роLlеllого пJlа1 e)l(_V. з:l ttо;,ltttий день прос,грочеtltiя гIлатеж},, але не бi.,tьulе
ПоllВiйноi облittовоТ cTa}llil,t Fiаtliона.ltьttогo ба}IIiу Украiгlи, що дiяла в перiод, за який сплачусться

l

сфоки,
ii
\l
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{ft

ý
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*
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зазttачеt-ti в повiдопr.ltеннi згiднО п. З,2.

I

I

l-r

пеIlя.

7.|2. {о оtt.,lатИ flостача-rtьНиком штрафу/iв таlабо пеtli, гlерелбачеtlих llаним розлiлом VII
кВ дповi,цаtьнiс,t,r, с,горitr> iIокl,пg111,. на cyNly такиХ штрафних cattKlliй, мас tlpaBo Ilритримати оплату

за'Говirр,

].|З, Сп:lаr,а господарсьt<их санкцiй не

l

i

даJою Угодою.

зtзi.ltьняе

Сторони вiд виконання

a llf f лVIII.
Обсr,авItllлI llепсреборllоi

l
'

r:BoTx зобов'язань за

сl1.1Iи

I

8,1. Стороlзи звi.ltьгlяlот,l,ся вiд вiдlгlоtзiдzutьrtос.гi за невиl(онаItня або ненаJlежне виконанllя
l
зоdов'язань за цiсtо Угодоtо у разi виникненr{я обставин непереборноТ сили, якi не iснували пiд час
I

укJ:аданнЯ УгодlгIa виIIикли поза волеtо CTopiH (аварiя, катастрофа, стихiiiне лихо, епiдемiя,
епi зооr-iя. lliйна тошцо),
8,2, Сторtlllа, що }le Nlo}Ke виконувати зобов'язання за цiсю Угодою унаслiдок дiТ обставин
негtереборнотси-гlи. ловиtitlа не гliзнiulе tliлt t-lротягоп,r 7 днiв з моlчlен,гу l'x виникнеrttlя повir(омити про
че iHrly Сторон1 _r письмовiй r|ормi.
8.3. fiоказОN,l вI,Iникнсltня обставИlr неперебОрноТ силИ та строкУ Тх дiТ с вl:rповiдгri докумеIIти,

якi
,t
d}

Еt

То1ll,овО-Ill]оN,Iислоl]оIо пiL]а,гоrо Yt;paTr tИ або iншиrv чгlов[lоваiкени\4 lIa це opr.aHoM.
8.,1. У разi коли cTpoIi,{ii обс,tавlrн rtегlереборноТ о!lJlи lIроllовil(усl,ься бi;tьшс нiж 60 днiв.
ко)х(на iз CTopir; t} \/с,ганоI].,lеl{о,\lу гl()рядку Nlac право розiрвати цю Угоltч.
вrtJ[аIо1,1,ся

IX. l}ирilIlеllllя спорiв
9.1. У випадкv виникIlе|lllя спорiв або розбiжностей Сторони
ься вирlшувати lx
шлrхQм взаемн}.I\ гlереговоllit} та консуль,гаlliй.
9,2.. У разi ttедосягIlеllt{я Стороtlаrlи зго.ци спори (розбiжностi) вирiш.,,ються
у судовоlчlу
гtорr яд|t1, в iдitloB iдl.tc,l до l] н ll ()го закоllодавства Ук paTr и.
LI

t

Х. Строк lliT Угоди
l0.1. yl,tl.la набирас чиrltlост,i з дати

ii

пiдписання Сторонами та скрiп.гrення'ti печатками

CTclpiH (за trаявностi), iлiсдо 31,12.2022 р., а в частинi розрахункiв -до повllого в}lконання.
Пiс.rtя закiгtченIIя строку дii ltiсl,Угоди, вона мо)ке бути пролонгована. Якшtо за один мiсяtlь до
закiнченнrl строкЧ дiТ УгодИ )l(одItа iз CTopiH письмовО не попереДила прО HaMiP ;lозiрватИ ЦЮ Уголу,
то ]Угода вваiкасl,t,ся пролонговаIlою
на цих}ке умовах на ко)кен rlаступlзий
"r--,-"
|rlrl yll\,
piK,
lr

it
fit

l|-]

l,

'

I l .l ,
неп lдпl]саIII,1Я

XI. IHllri v*toBlr
)/года

N,to)Ite

]

бутlr /locTpo*oBo пl)иIlине|Iа за взасмноЮ ..ооъ' CTopiH. У

разi

рапlковоi )/ГОдИ Lli.l вiдмовll вiд il' пiдписання одним або Kilt ьксlпtа учас}]икамипере]\,Iо)IiIlями.;l1опуUlенl,tми до укладанliя рамковоТ угоди, у строки,
устilновлеtli порядком
Прtlведсrlttll закr,lIitзеЛь,t,оварiв, робiт та посJlуI.АТ кУrtргазвидобування)) за рамковим}л
угодами,
дострокоl]Ого lIl)иIIинсннЯ iнtuих pa]\lKoBl{x чгод, якi були уклалеtli за резул )та.гами однiсi або
декiлы<ох коlili)реllтIlих вiдборitз вiдповiдltо до всl,ановлеt{ого Покупцем пс)рядку [Iроведенttя
ttllцtl tзttltслiдок цьоl,о Ki.libKicTb укладених рамкоIзих угод по цим закупiвл
стор. 7 з 17
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стала меLlUIе трьох Сторони цiеТ Угоди повиннi не пiзнiше l0 робочи:< днiв з oJo ,ru.ruпня вк€ваних
об<:тавиtt пiдписа,ги додаткоI]v },|,о,ц},до ttiсl,Угоjtи u.tоло Jlосl.рокового припине]{нrл цiсt' Уго;lи.
l l,]. Уго.rа ]\,lO)I(e бутlr змiltсt-lа L{и розiрвана лиtlIе за зголо}о CTopiH, KlliM випадкiв,
Bc,l аttOв:tеtlи.к tlir ro Угодоtо 1,а чиllним законоllаl]ствоьt Украi'ни.
I i. j. у tla:li, якLllо lliс,tяL визttачення I'Iос,га.tальника переможLiем кон,курен]ного вiлбору
вiдпофIлнО /lo встаноВлеIlогО Покупrlем tIорядкУ ПровеленнЯ закупiвель ToBapiB.
робiт та послуг АТ'
<Ук.рt,азвli.lобl,rзаitня> за раI{коl,,и,\,tи уIо/(аNtи. f[окr,пеLць вияRив Товар за цiною, меншоlо нiя< цiна,
ЗаПРОl'lОll0ваltа Iiilсi,ачаJIь1,1ljtioi\i, Ilolt\,гtetlt, н:tправля€ ГIостачальr{ику JIист з пропозицiею зменtttи,ги
запропоlIоlзаttу цittv до цitttt. вlutв.ценот Гlокупцем. У разi згоди на зменtl]ення цirtи ГIостачальник
пр()тяl,оМ,гl]ьоХ робочиХ дгtiв З дllя о,l,ри]\litння листа вiд ГIокупця, надас Покупцю новий Рахl,нокфаlсryру зi зMeHl.ttelloto lIiHoto. У разi l1езгоди llостачальника на зменLIIення цiни таlабо неотримання
ПокуlluеМ LIовоI,О Рахчнку-r|lакIурИ зi зменlленою цiною протягом З робочих днiв з дня отримання
Поэта,tальrlико\,l Jlиста вiд Покl,пuя, Покl,пеЦь мае правО вiдмовитися в односторсlнньому гlорядку вiд
прltдбанtlя такого '['oBapv тit/або розiрвання Угоди без вiдlttкодування буль-яких збиткiв
Поэтапlальнику. Ilpo rl1o liокупсi(ь пtlвi.цоь,t.ляс llостачальника. fiнем отримання листа вiд [[окупrrя
ввilI(асться llaTtl поtU1,0воI-о LIlтеNlпеJlя пiдlI1lltспtства зв'язкУ, черсз яке наllсиJIа€]-l,ься таке
гtоtliдопr.lенrtя.

виltадках:

ь

Ё

- ненадаtrня Постачальником докуп,tентiв приналежностi товару, Що ст.осусться Товару та
lriдлягаю,гь lrepeiltlHl.tlo разоN,l з T'oBllpolvl;
- llt,Що l[осl'ача,ltьнtll( llередав меншу кiлькiсr,ь Товару, нiяс це встановJIено данс)ю Угодоtо
|
таlhбо Рахчнкопt-tрак"гурою (в ToMry числi l1окуllець мас право вiдмовитися гriд уже Ilереданого
Torlap},):

|
l

.

l1.5.

l

I
I
,l

i
,'

:.

У

випа/(к)'прийtiяrтя Покупцеьl рiшсння tlpo вiдr,lову вiд Угоди або вiд поставок по
Pa*yHkaM-(laкTvl)a]vl з пiдсr,ав, вказаних у п. l 1.4 даноj'Угоди, Покупець мас право:
- г]исьl\lово повiдош,lитt] llоста.tаль1.1ика про вiдмову вiд Угоди в односторонньому порядку з
зазlrа.iенняп.t пiдс,t,ttв гtрlлйttятI,я 1,акого рiшtенttя. В даному випадку Угода ПF,ипиняс iiю'з даrи

I

}',

lостача.llьlItIIi ll-'l)едав 'Гова1l. якиЙ не вiдповiдае комплскry/комплектностi;
- якttцо Гlос,гаLlfu-lьllllк Ilel)e.lat] -1-oBap ttcH:ute;ltttoT якостi:
в iHlшlrx B1,1llilдliax, llеllе;lýu,,",,их llиlt}{lJivl закоIlодавством YKpai'trtl.
* ЯКI]lО I

F

I;

l1.z1. ПокуПеLlь маС правО вiдмовитtlСя вiд Угоди в односторонньому fiор"дкч в наступних

вiд правленr tя поtз iдоiчrлеt l ня

Е*

,Е

н

tз

i_]vo Bi., Bi:t Угод(лt.

JIKlлo t.tедо.lriкИ rle бу. 11,Tr, vcyrryTi в ус,гановлснtrй ГIокl,пr(еNl строк, }'1.o.]a
прt,lIIиliяС ;tiro зi сlIлl]в()\{ c,l-poti),, l]с,гilt-lс)l]JIс}lо;,о I loKvtrцcNl для ус),неIlня недо.lriкiв,

У разi яl(LltО rliл t|ac викоl{attiнrl цiсl' Угоди [ [окуllець виявляс фак,г участi у
KOLLKypeHTHoMv вiдборi, за резlr;rь-гilтами якого було укладено цlо Угоду, пов'язаноI особи щоло
Поl)та.tа-льrrtлка, lобто особИ, яка вiдпоВiдас будь-Яltiй iз ознаК, зазначенИх
У ДодатКу NЪ 3 до Угоди.
який с jj'rleBiд'r,\llloto Ilастиноtо. Покупеllь мас право в односторонньому порядку розiрвати цtо
l 1 .6.

штllафу,

!

|)о

ус), I|еtI}tЯ,1,1lкиХ Hc-_lo;tiKiB,

lокупrlЮ шrтраф у розмiрi 2О Оk вiд BapTocTi 'Говарч.
о|l.цатИ llостitчtt-lit,t{ико\,l lu,графу, вказаногО у п. l1,6 цiеТ Угоди, Г[окупець, на cyl\ly

Пос,га.tаJlьII1,1к вlIп.lаtlУс

l1.7. flo

i

п

- вс,гаt{овити ГIостача_llLItику строк. в яltий BiH зобов'язаний усунути недолiки. якi призвели
до прr.lйняття pittlerlllя llpo Bi.,InloBy вiд Угоди в одностоl)онIlьому порядку. В такому вип&ДкУ
ПоltугtецЬ l!апl]ав.lriС I-IocTa,la-,tbHи|(y пись]\{Ове повi,,цоМj]е}jнЯ з зазначенIlяпл недолiКiв га строКУ д.,lя

УгtlдУ таlабО

F

]

I

праI]о пpl.ll-pl.t]\1aTt] оIl,ца.гу за Товар.
rlозiрваtttli }"гrl/lИ в o.tHoc,',ol)otiHboMY порядкУ Ilок),гttlеМ з пiдстаВ виявлеliня
фак.гу
уча'стl )'KolIl(_vpc1-1TttoI\4Y вi/tбоlli, за результатапrи якоj'було укладено LtIo Угод,уz, rtов'я:зttноТ особи
Що,tо [lос,Га(I€LпыllIIiа, r,обтО особи. яка вiдгtовiлас будь-яКiй iз ознак, зазначени;< у !ола.гку }ЪЗ до
УгсlДlt, Ilоttvrlецr, ПLIсЬ]VIоВо повi,цопl.ltяс Постачzutьниt<а про розiрвання Угоди в одностl)ронньому
порядку з зазначеlIl]яш,l пi.Iсr,ав llрtrйttltт,гя такого рiшtенttя. В даноь.tу вI4палкч Уlrlда приплtняс дiю з

r

Nla€

li.E. ]IllИ

I

дати вiдправленFlя повiдоiи,lеrrня llpo розiрвання Угоди, якоtо вва)i(а€ться дата п()штового штемпеля
пiд.присмства зв'язку, через яliе llадсиласl,ься таке повillоьtлення,
I 1.9. Bci доповнеt{ня, додатки, ttiHoBi пропозицii Постачальника тД Рах1,116у_6акryри,
акuептованI За ГL'ЗУJIьтатаi\lll l(онкурентного вi.цбору, До Угодiи с li невiд'сlчltlими Ltас.rинам11, якll[о
BotIt] ltrJKлa,'(etri rз r,llicbrlorliii форrri. гliдltltсаtri \llOB|-lOBa/heIlllMи пl)сдстаRнtjками CгopiH,t,a скрiгlленi Тх
гlеlI;]l-ьlаi\lИ (за ltlrll BtlocTi) (r<prп,r rtiнових ilpc tlозиttiй [lосr,ача.llьtrика та Pa;tyrrKiB-tPaK,гyp. якi
гl

tд tиdl,rо,t l,ся [{()сi,ача.lьниt\оi\l),

rJ

э

стор. 8 з 17
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l
I 1.10, llостачальник, у разi визначення переможцем конкурентного вiдбору, не ма€ права
передhвати (вiлстчrlати) cBoi права ,l,a обовtязttи за Угодоrо будь-яким ittrшим особам, покладати
I

виl(оlJаItIlrl ,зобов':lзаlll, lla бt,.1t,-li Kv itllttv tiссlбч

l,,,,lll.1l.

I

i
h

I-

]-тirпr{саttllяNl l(ici' }'l,сl,,1и Постlt.til.ilьtlик пiдтвер;ркl,с, що BiHt ознайомлеt-tиЙ та
I
поЁодitсусться r I rtcтpyKllicto IIро tlоl)яi (ок ресстрацiТ видаI lих, повернутих i використаних
доtliреностей rta одержаllItя rlirlttостей. затверджеIlою llаказом Дт кукргазвидо(5ування)), поря.цком
Прове.tеtlня зак),11iвелt, ToBapiB. робil,т,а пос,гrуг АТ'кУкргазвидобування) за раl\,{к(}виl\{и угодаN{и,
l1.12. При тлупlачсtIнi )i\loB IIоставки за цiсю Угоztою застосовуються Ir4irкнаролнi правила
iHTepпpcтatlii KolrcpцiriHttx-t,cllrliHiB l]]KOI'EPMC (релакцiя 20l0 року) з урахуван]Jям особливих
умов
поOтавки, визна(lсIIих Сторонашли у данiй Угодi,
ll.i3. Уго,llа. rJ зп,riст не пiллягаюl,ь розголошенню або використанню Сторо"апtIt без згоди
itrшloi'Cro1l,,Hll, Kllilt вигtадt<iв ltере,lбачених tl14IltlиM закоl-lодавством Украiни.
l l.]4. lji.lttltltзil(lltl до llодагковогtt l(oileKcv УкраТни Постача.llьгlик за даноrо Угодоlо е
плitтtlr,]|tоl\l поllа,l,ку на tlllttбl-гок та е IlлатlIl]ко\l п()jlатку lla доlIану вitр.гiс,гь на загацьllих vN,loBaxl
Покуt,lець с пJlаl,tlикоN,l подаl,ку rttt прибуток .га полатку на додану Bapr-icTb IIа загальIlих
умовах.
l l . l 5. Взасп,tовiдrrосt-ll-tи CTopiH, не передбаченi Угодою, рег)люються чинI{им
l
затiонФдавсr,вом Украi'ни. JIкщo в данiй Угодi Сторони вiдступили вiд по-поrкеirь aKTiB цивiльного
законодавсI,ва, вl)еI,члtоl]авIllи сllоl'вiдносини на власний розсул, то прiори.геТ MotC,Tb норми Угоди.
l1.16. (J,гороtrи зобов'язуIоl,ьсrl Illtcbi\,loBo tlовiдомля,ги одна одну у виIlадку прийнятгя
рiшlеttttя пpo;riKBi.tallilo. реоllt'аtliзацitо або банкрутс.гво одн'iсТ iз C1.opirl у строк не пiзнiше З-х
к€Lлен.царt|их днiв iз дати t,tllлrйняття 1,акого рirllсt.lня.
l 1.17. ) разi змitлtt мiсцсзttахо/ц)I(ення. банкiвських
реквiзrrтiв, стаryсу платI]ика податкiв
Стtlроttи, ]ц,littи c.,tct<,r,portttoi' altl)ccl{, ,l-aKa (_Topotla зобов'язана лисьмово ltовiдошлити irrrшу CTopolly
пр()],ягоN,l З-х днiв tlро,гакi зrtiltl.t.
1].lB. JI rtrlЦо УгодоlО llере.цбачеНо }rаправJIення Jtистiв, повiломлень в eJleKTpoHHoMy виглядi
на елеItт,ро]tнi адllесИ Cтopitt, Tal<i ,Iисти, повiдоluIсltltя вI]ажаютьсrl }lалеп(llим ч[.lllом HallpaBjteHиM!.l.
якr]]о вонИ напраrз-пенi в електро[l]]о\4у виглЯдi lra Bci електроrtнi алреси одночасIIо, вказаtti в
роздiлi
XI\/ даноi'Уtо:rl.
l1.19. \'r,о:tаскладеllаукllаi'нськоюмовою-длярезидентiвабоукраi'нс[коютааllглiйськоlо
нерL,зидонr-irl
в лво\ Ilptt;rripllrtKax (l llримiрник Постачальllику та l llримiэник Покупllю), яrti
- для
MaI,OTi] одlJiiIiов\, Iоl]ид}l(ltI\/ clt.riy. У разi розбrхtностей пlirK текстами на
украi'нськiй та аrttг,riйськiй
мо,,ах{ текст на \/l(paiiIct,Kiй MoBi пtас n"1l"oor,,,,y
""nu.

l|

..., Аllтикорупцiйне застереження
ХII.

I

. Гtри виконанlli сlзоI'х зобов'язанЬ за цiсю Угодою, Сторони. Тх афiлiйованi особи,
пра,цiвttикИ або посередl{иl(И не l}1,1п,laLlYtoTb, не пропоtl),юТь iHe дозволяютЬ виплату будь-яких
грошоtsих коштiв або llерелtr,lу цiнносrей, прямо або опосередковано, будь-яким особам, для вплив\
Ha,liT чИ гllэийняrт,я рilленrtя цими особами з N,lетою отримання буль-якоТ неправомiрноl'вигоди.
|2.2. 11рИ BttKottatttli ctloj'x зобов'я,]ilнь за цiеtо Угодою, CTopoHlr, ri афiлiйованi особи.
гtраllirз]никrl або rtосеlэедl{lII(И lre здiйсrtюють дil', tl1o t<ва..пiфiкуються застосовнимll itjlя цiлей цiсl'
Yt,c1,1(lt Заli()|iО;(аilС гI}сlNI. яli дtt,ill/с,l,рltrЛаtllIri iictli]tlBt;MipHor' виго, lи, корупцiйне IIравопорушення, а
такO,к ItIl. ltlo llоl)_\,tlIуlо,гь ви]\4оl,и закоl{одаl}сl,ва про запобiганttя кор1 rrчir'.гil пtiжнародtlltr: aKTiB про
прстилiю .tегzutiзаrtil'(вiдvttваrlttrо) дохолiв. одср7liilIlих зJIочllнним шляхо]\r.
l2.1

12.з, Ko;ttta iз CTopirr цiеТ Угоди вiдпtовляtсться вiл стипlулюваннi будь-яким чином

праuiвникiв

С'горони. R'I,tlьt\'числi tllляхом надання l-рошових суNI, 11одар.ункiв, безоплатного
та iнt_ltиtttи, t-le пойменованими У цьоN,Iу пунктi способамtи, що
ста3итЬ працiвttt,lItа в певнУ за,ltс;tiнiсть iспряпtованого }ta забезпеченtlя виконанЕlя цим пр,ацiвtlиком
будь-яrtих j(il"t lta користь cTиN,IyJI}otottol' його Сторони.
Г[iд дiялrи пllаtliвниr<а, здtiйсrlкlваними на l(opl4cTb стимулюючоТ його Стороtlи,
розулliються
iHLrroT

виI(онаIILlЯ на Тх адреСу робi,г (rrос.lrуг)

-

як}tх
Пrlсr

l

tlaJalIl1,1 IlевиtlраI}данilх IIеl)еваг
tlа.,{аllгlя будь-яrtих I-аllанr,iй:

у гltlрillrrяtlнi з iнlлими кон,грагентами;

присliореlrttяiсtлуlоLlихlll]оцедур(спрощенняформальностей);
],
- iншi дil', tцо ВLIкоtt)liо,гься праrtiвttиl(оN,I В рамках cBoli посаДових обов'язкiв, але йдуть
врозрiз з приFlllипамll прозоросr,i та вiдкриi,остi взасN4ин мiж Стороtlами.
l2,4.у разi rзиl-tикttеtlIIя },Сторtlни tti2{озр, що вiлбуrrося або Morlte вiдбутися llоруluення будь,ти5цлlц*i"ТГТЙВ,
вiдповi.цtlа CTopotta зобов'язустl,сЯ повiдомити iнrшу Сторону У,
]
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стоп
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t|lo;lуi lliсля

пIIсL]\lоRоt,.l повi..l(,vлсtIlrя. вiдповiдIlа Сторона vа€' nou"o приз),пинити
цiсю Угоltою до оl,ри]\{ання гliдтверллtення, що поруUlеt1ня не вiдбулося або
не вiлб),деr,ься. L{e гliдтвсрrl>ltеlll{rl IIовиIlне б1,1ц надiслане про,гrlгом 5 (п'яти) робочих днiв з дати
Hal]paBJle HIlrt п ис], i\,I ово го llt,l в iдо r,tл с tl гtя.
| У пись\tоl}о]\{У повiломлеНtli Сr,ороttа зобов'язана послатися на факти або надати матерiалlr,
1,1иr_,bJtluiii

виl(оI{аIlLlя зобов'язаFlь за

i

,
J

d дdстовiрНо пiдlверд)iу}отЬ або даrот,Ь гtiдставу припускати, що вiдбулося irбо може вiдбутися
буль-яких поло)liенЬ llих yl\loB коtlтрагенТсlм, його афiлiйованими особами, праЦiвниками
аб{l поссре,'lI]ика\l 1,1 Bl4pa)]iaсTbclt в.,{iях" якi квалiфiкуIоться вiдповiднипл законода.вством, як дача або
поl)уI_1Iеl,лIIЯ

од()р}I(аLlня ttепllаlзо,r,tiрноi'tзлrго/lt.t,

Kopr,,t,ll.цiiilte праl]опорушеllt{я, а тако)к

закоFIOдавсl,ва |,ll)(] зltttобit-tltlrtя ксlрl,пtiii'
отгtим]irt l их злоtI t! tI iI1.1l\I Lllляхом.

l2.5. СrоrlОни даноi Уl,о;tи

лiях, rцо порушун).гь

та vi;liнаllолгlих aKTiB про ilротиltirо

визLIа}отЬ проведен}lя проtlедур

виI\{оI,и

лега_пiзацiТ доходiв,

щодо заi,эбiгання корупчiТ

i

коttr-рЬлlоlОть l'х -(отрИмillltlя. l1ри цьомУ СторонИ докладаIотЬ розупrнi зусилля, Lцоб пliнiп,liзувати
РИ:;ИК ДillОlзих Bi;цttocriH з liоl1,I,раl-сlll,а\,,lи, якi можуть бути залучеtri в корупчiйнiй дiяльностi, а тако)к

наltаtо,гЬ взtlсfiltlС сllрияlltlЯ о.,iиll Olll]ONl) в цiляХ запобit-аrtня корупLlii. Il;lи цьому Сторони
забезllе.lують решriзаl_tiю гtllоllедr,р,J IlровеjlсFIня llepeBipoK з метою заrtобiганнtt ризикiв заJlучення
CT,lpitt у кtlрчпцiйну ,,tiяльtliсt ь.

12.6. з Nlе,гоIо гIроведеFIня аtIтикорупItiйних перевiрок Пост,ачальник зобов'язусться не
пiзtriше (5) п'я,гll 1lобо,lих /(ltiB з NloMe}],I,y )/клале!ltlrl цiеi'Угоди, а Taкo)i у'бу'ль-яl.:ий час гtlэотягом 21ii'
Yt'rlltt,t ,]а lIt,icb\loBI.1i\l зaIlI.i0,сlj\.l Iioitt,tlrtя нitда,г1.1 Покупrlю iнформаuirо про пере;tiк власrtl.tкiв
ПO]Tanta.l]bttltttit. З Bpilx}'L}aIlLlя]vI власгtиttiв lзсiх piBHiB (всього лагrtlюга), вкJltоLlаючи кiнцевоl-о
беtrефiuiарlIого t]-пасlI14ка (кон,гllо,псра) за сРормою згiдно з Додатком Nc2 до цiсТ'Угоди з долава}lням
iдтвсрлrкук)tl

х ]loкyNle

лr,г i в (ла,,l i - I н
фор ма rri я).
пере,пiк5' ýl,дь-яltОi'лаI{ки власникiв Постачальника, вlLтючаючи кiнцевого
бегrефiuiарrlого власника (контролера) та (або) у виконавLlих органах Посr,ачальнllк зобов'язусться tle
пiз,titле (5) rr'яги 1эобо,rих днiв з лати вIiесення таких змiн надати вiдповiдlrrу iнфоllrrrацiю ГIокупцrо,
1 IнrРорпlаuiя надасться Ila паперовому Hocii', завiрена пiдписом посад.овоТ особи. яка с
одrtоосiбгlи\,l ttt,iK()HitBtlИN,l орГаtlом t(он1-1)tlгенга або уповнова}кеною lla пiлставi довillеtrосr.i особою i
наlll)аRJlяс,Гься il1l адресУ ГIокупrlЯ IIIJIяхоl\t |lоlllтового вiдп[)авJlеtlttя з описом вкла,rlення. flaTotcl
Har,a}Il{rI Iltt|lilprIltltii с ztа,га о,гl)иr|а}lFtя [IoK1 rtцсп,l IIоu_iтового вi;lltравлення.
До,lат,ково Iнфорrчrачiя
над.аеl,ься на eJIel(l,|]o tl tro rtl, t toc j'.

п

и

У разi Зпtitt 1'

i

l2.7. CTopoIlll l]изнаtоt,ь. Iцо iх пlожливi HerrpaBoMipHi дiТ та порушення ан],икорулцiйних
умов
цiс'i }годrl ]\lO)I(_\,Tb сприtlинllти несприятлrtвi наслiдttи - вiд зни)кеllня рейтингу надiйностi
когtтрАгеltтlt (l ir'lстачальника) ло iстоr.них обмежень lltодо взасмодiт з контрагентом
(Псlста.lа_:rьниt<ол,t). до 1lозiрtlаttня rцiеТ Угоди.
]
l2.8, Стtlроrrи гара}Iт)/tоl,ь здiйснення l{аJlежl]ого розгляду за прелстldвленими
в рамках
BиK:oIJa}lHrl цiсi'Уl,оли (lаtt,гапrtt з.lоlриNIаlII-Iям гrринципiв конфiдеtlцiйносl.i та застосуван},|я
е{lс:к,гltrзниХ захо]irз Illojlo ),с),не]ltIя пl)аl(1-1ltl llи\ трудноLцiв та запобit-аttня можливих коltф.гii*тнttх
ситуаrtiii.
l2.9. Стопоlrи гарангУtоl-ь пoBHy консРiденцiiiнiсllt, при викоllаннi антикоllупцiйних
умов цiеi
УгСlди. а TaKL)}i Bi,,lct,1,1ticTb tlегатиl]них ttаслiдкiв яli длrl Г[остачальника в цiлому, так iдля конкре,гних
працiвtlиl<iв Посr,tl.1ttльltика яl Ki tlоlliдопtили ltро (lак.г порушення.
l2.10. У разi вiлrtови llостача,,lьника вiд наданttя lrrформацiТ, яку визначено у цiй Угодi,
фаl:ти.IlrогО неIIадаltнЯ такоi irrфоl;rtаriiТ, }IадаLlня iн(lормацii'з порушенням cTpoKiB, встановлених у
цiй Уriодi, або. надання недостовiрноi lrлсрормацiт, Покупеl{ь мас право в одностэронньоNlу порядку
вlдlиовитисrl вIд вI.1l(онаtttlя УгодtI IU.JIrlxo]\,l направленtlя письмового повiдомлення про гlриIIиненllя
Уl't,лll tlcllc] 5 (rl'яr-I,) робо.tttх,,lrliB з l\lо\lеFI,гч HiiltpaBjleI-tltяt пtlвi/lоrlлеrlня.
J' rlазi на 1.1iIня ltrфоllпtаltii rte в п()i]lIо\4},эбсязi, -],ак само IiеIIоданtlя iнфс,ршrацiТ зазначеноТ у
(/[о,{а,l-оК
r
Лч] дО r.tic'i Уr.о,rи) |ltlttr,,rtottt, на|ll)аRJlяС повторгtltй запtIт IIро tlаllання IнфоруаrriТ за
фоllьr
вказаlJоlо форvrоtо,] N{el-olo допоt}llеtlнrr вiлсу-гньоi'iнtРорrr,rаrliс:ю iз зазначе1-1ням сз-рсlкiв ii надання. У
разi trепо2lаt-tltя-1-1lкоТ iHcPopпrarliT, лорYUIеtlня стрtlкiв jT надання, а також надання недостовiрноi
iнфорltаrtii, ГIок1 ltсtць N,IaC гIl)аRо в оiltlостоl)оIIньому порядку вiдмовитися вiд, викоI{аIltiя Уiоди
Ulл,IхоМ tlаiIраI]Jlенl.tЯ Писl,МоВого повil.(орtленl]я про приtll4IlеннЯ Угоди через 5 (пять)
робсlчих днiв з
,
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Угоди вiдпrэвiдно до частини l
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ХПI. /|одатки до Угоди
гок Лс 1: ''I'ехнiчtri i якiснi характеристики та вимоги llo
'овару.
1З.2. l[одlr,гок ЛЪ 2: Форlrа - <<IнсРормацiя про власниttiв коII,грагента,
вкJtючаtочи кiгtцевого
iшiарl to1,o вjIасtlика (конr,ро;lсра)>.
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Textri.rHi i rrKiclti ха|)актеристики та вIлмогl| до товар),
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- Iоридиl{на сlсоба. яка здiйснtовала пi,ц час проведення процедури закупiвлilза
результатами якот
укJlадеtIо rцlо Yt-cl:tY (да-lli - процсJурil закупiв"ri) контроль над ПостачzlJIьIlиком. яltий був Учасником*
та визнti}lиil пеllсь,lоlкцем процедурr,r закупiвлi або контролюваJlася пiд час проведення процедури
закупiвлi такиjчl Учасникопл процедури закуltiвлi, або перебувала пiд час проведення процедури
закупiвлi пiд сriiлt,tiиN4 коttтролем з таким Учаснllком IlроLlедури закупiвлi;

- Фiзи,lна

ос()6а або членИ lI ciM'T. якi злiйснюваЛи пiд час проведення Ilроllедури закуrriвлi
Лос,гаЧаJlьllиком, який буВ Учасником та визl-tаний переможцем проr]едури закупiвлi;
- УчасниIi процедури закупiвлi, СЛ5rlкбова (посадова) особа якого lliд час t]рOведенl{я процедури
закупirзлi бl,ла r,lloBHoBa)IieIIa здiйсltttlва,l,и вiД iп,leHi IlостачаJIl,НИка юридичtli лii. сlrрямованi tla
ВСТ'itНОВ.ПеI]1lrI. З]\liгrr, або ,]уп14Ilе1,IIIя Ltttвiльtlо-гIравових вiдносин, та члени cil,t'T TaKoj' слркбовоТ
(пссаловоi') особlr.
- tlocTaLlaJll,tlttK, якиЙ гllл час rlроцеjt),ри закугtitз.lli бl,в Учасником (визнаний переtчtожцем) щодо
1

коliтролЬ

HiLi(

- члеtlи тендерtlоl-о

якс,го фiзи.ltli особи

KorviTeT.y, керiвttик ГIокупця

таlабо члеtIи Txrtix

сiмtей

здiйснtоlза.llи l(оlJ,I,роль або бl,ли уповноважегti здiйснtовати вiд його iMeHi юридич,нi дii, спрямоuuпi nu
BcTaнoBJleH t lя, зvl i ttv або зуп инення ци вi.lrьrlо-правових вiдносин.

iЛ

rням контроJIю розумiеться мож.llивiст,ь здiйснеtlня вирiLла.ltьного впливу або
виtrliшальний вt1.1tив }la господарську дiя.гtьнiсть Учасника процедури закупiвлi безIrосередtlьо або
Чеt)ез бiльUtу кiльttiсть пов'язаних фiзи.lltих чи IоридичtIих осiб, що здiйснюсl,ьс)я, зокре]\tа, шляхом
реа,riзаrlii ilpaвa вололirtня або l(орисl,уван}Iя BciMa активами чи iх з}lачн()}о часткою, права
виlritIlа,,tьtlС)I-() P,II-illt]Y rla tPollbr1,;lal-jllя сliла.1\'. ре,rультаТи голосуваНня, а тако)к RLlинс}llIя право.lЙнiв,
щО llаilаIо,гЬ шtо;tt.llиlзiс,гL, I]IlзtlаLIаТl, vl\toBI,1 господарсLкоТ дiялыlостi, надавати обов'язковi до
виI.:оllання вказiвttи або вr.tкоrtувати фунr<цii'органу 5rправлittня Учасника процедури закупiвлi, або
вол:одiннЯ часткоlО (пасм, паке],оN,1 акцiй), що становить не менше Hi>K 25 вiдсоткiв статутIlого
капiталу Y.tacHt.t ка t] роL(едур и заlсу l iвл i.
!;rя фiзичноl особи загаJ]ьна cyN{a володiння часткою у статугному капiталi )/часника процедури
закупiв.lri Bl]']IlatIilCl'I)cя зале)l(но вiд обсягу корпоративних прав. tJ(o сукупtJо tIалежа.гь r,акiй
фiзичнiй
осс,бi, чле}IаМ ll'cil,t'T,l,a юриличНtll,t особапt. якi коttтро.ltюються такою rРiзr.rчноrо <lсобоrо або ч,ilеtlами
Гt

'ЗilitiСllсl

l

ii ciM'l'.

Li;tcHalill сirl'l'вва>ttаю1.1)сЯ ПоДр!,}li)кя,
лi,гtt. бат,ьКи, рiднi браr.И iсестри, Дillусь, бабчся, оtlуки,
ycl,Hol}j,lIoBa,l i, ,.,ct,lt,loB.ltctIi, tl 'Гаli())li ittttli tlсоби, за
умови iх постiйttсlго Ilрlоживанtlя разом з
гlоt,;'я:lаttоtо особоtо i всllення з l,ie|o сlliлыtого господарства
Ittшli сlсоби, rllilцо }tаявlli iHuri срак,гt,t iобставини, якi свiдчать про здiйснеtlня безпосерелнього або
ол()серелJiованого контролЮ чи вI]лиt])/ на Посr,а.tальника чи iнших учасникiв процедури закупiв,,ri
(KpiM учасникiв з Bllcol(}lNI ризикоNI tlов'язаносr.i) **.
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IQlt'tttellii' r;ucottozo J_,)iBHrt рlrз|lк.1) пов'язаllосmi Учаснuка процеd.vрu закупiвлi mа yMoBu, якi
Залtов|luк .|!.ае llp(l|j() вюrючLl11lL! в y,z(ldy, ,п;ct _l,K:ttidct€,ll1фЯ з пla,KL1,1,| Учасrtuко,tt, Gtlзl!цLlQспll:lСЯ LlLllllllLVt
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