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товАриство з оБмЕтшноIо вIдповцАльнIстю нАуково_вироБниtIв

ПIЛПРИ€МСТI]О

да"ri * llостаtчальник, в особi генерального диреIffора Риrq.н M.I.,
що дiс на пiдставi Статуry, з однiеi стор()Iiи, та

"TIiXHOIiI(C'',

дкцiонерне ToBapIrcTBo кУкргазвllдобуванIIя)), даJIi - Покупець, в особi засryпника директора з
матерlал ь t t о-техн i.lного
забезuечсIIIUI
Газопромислоl}ого
{li"tlii
управлillrtя
<<Полтавагазвидобуваннrt)) Рогожlltrа l'.M., що дiс rra пiдставi довiреностi м 2-100 д вiд 13,12,2018 р., з
iншоi сторони, разом iMeHoBaHi нада.пi - Стороt-lи, укJlа]и дану Рамкову угоду на поставку товару, далi Угоду, про

наступне:

i

I.

Предмет Угоди

1.1. l1редметопr цiсi Угоди с IIоставка Постачальником эЭtнувалчних детадей
трvб_опроllодiв в асортиментi. (лалi-Товщ), згi:lltо орiентовного перелiку наведеного у .Щодатку Nч
До ДацоТ уголи, за результатами проIJедення Покупцем конкурентного вliдбору вiдповiдttо ло
ВсТансВЛеного у ПокуlIця порядку Проведення закупiвель ToBapiB, робiт та послуг Д1'
<Укргirзвидобування) за рамковими угодами (далi - конкурентний вiлбiр), :згiдно .Щодатку Nb5 до
Реглапtенту взасмодii структурних пiдроздiлiв АТ <УкргазвидобуваЕня)) пiд ,rac закуIriвель ToBapiB,
робiт:га lrослуг, затверl(женого рiшсtltl.ям Правлiння вiд 18.02.2019р. J\ЪЗ71, вЕtеденого в лiю FIаказом
вiд 18.02.2019р. ]\Ъ1 16 (надаrri - Поряд,>к),
1.2. llос,гачz},,,1ыl]lк зсlбов'язl,ст],ся поставити Покупuевi Товар, а Покщlець - прийняти i
оплатLпи'Говар rltt \/мовах ланоI Угоди.
1.3. ПостаrIальнItк гаран,tус, шlо Товар, який с предметоIu Угоди с в нього в наявностi та
нале}(ать Йому на правi власнос,гi або iнtпопtу pelloBoN,ly правi, що надас Йому право розпоряджагися
ToBapttM, с новим i не був-у BlrкopиcTartHi, не перебувас пiд забороною, вiдчуrкенIIя, арештом, I{e с
преДМ|этом застави та iншим засобOм забезпечеttня виконання зобов'язань перед будь-якими
фiзичrrими або юридичними особами, державними органами i державою, а такоя( не е предметом
будь-якого iншого обтяrкення чи обмеiкеI{ня, передбаченого чинним законодаI}ством УкраiЪи.
,
1.4. Пt)стачальн}{]( пiд,гвердlкус, що укла/{аIIня та виконання ним цiеi' Угоди не суперечить
lHopMaM т{lIнного закоI{одавстrза YKpaTrtll Ttt вiдповiдас його вимогам (зокрема, щодо отримання Bcix
необхiдних дозволiв та погоджень), а тако)( triдтвердхсуе те, що укладання ,та виконання ним цiеi
УГОДи не суперечлt,гь цi;tям дiяltьносr:i Поста.tа.ltl,ника, поло}кенням його установчих документiв чи
iнших локальних aKTiB,
1,5.Постач€LгIьник, пiдписую.lи Itю Уго2lу. ttовtliстю та беззастереrкно усвi,ilомлю€ та
ПОГОДt(УеТЬся, що у разi невизнання Його перемохtцем по разовим процlэдурам конкуреIIтного
вiлбору, Загальна кiлькiсть Товару. яка буде поставлена Покупцю протягоNt дiт цiсl угоди, мо>ltе
дорiвнювати нулю за цiсю Угодою.
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2.1. ПостачальнI,Iк повLIнен п()с,гiiви,ги IIокуrrцю Товар, гtередбаченlлйr цiею }'годою, якiсть
сертифiкатам якостi або паспортам виробника, f{epxtcTaH.IlapTaM, ,гехнi.Iним або
iншим умовам, якi пред'являrоться до 1'овару даного виду та пiдтверд:жусться вiдповiдllими

ЯКОГО ВiДпОвiДас

докум(энтами.
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Покупеrь,
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2.2. Постачальник гарантус 'якtсть t надtйltiсть Товару, що постачаеться, протягом
гарантiйного строку. Гарантiя на товар iliдцtоlзiдас гарантiйноNIу строку вlлробн.ика.
I

i

rI[. Поставка Товару

l. У

'Говарi, Покупець провсlдить
рпзi ВиникненItя у Поtсуrlця потlrеби у
разовi процедури
конкуiэентного вiдбору вiдповiдно до встановленого Порялrtу.
З.2, Щля проведення конкурентно]-о вiдбору Покупець одночасно надсила€ BciM 1^lасникам,
якi пiцписали рамков), угоду, запрошен]ш подати цiнову пропозицiю що,цо постачання Товару
шляхо\{ направлення llостачапыIику поtштоIо та в електронному виглядi на електронну адресу
Поота,тzulыIllка вказаrIу в РоздiJti XIV даноj'Угоl{лt, повiдомлення, в якому зазначас:
-наймеttуванн я та мiсцезнахоl()кеIIl{я Заlr,tовника
-назву tIредмета закупiвлi або чttстиllи пре/Iмета закупiвлi
-кiлькiсть ToBapiB
-умови i мiсце поставки ToBapiB
-строк поставки ToBapiB
-одиницю вимiру ToBapiB
-та iншi
3.3. Строк пода.ti цiновот прdпозlтцii постачання Товару для Bcix учасникiв, якi пiдписали
I

l
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запроItIенtlя податI,{ riiHoBy пропозицiкl гti2lrвер,rlжуеться повiдомленням пр() вручення поштового
вiдправлення чI.I передача liого пilt розписку ГIостачальнику або звiт про отримання еJIектронного
листа.
3.4. ПокуlIець проl]одить розгляд цiнових пропозицiй, якi надiйшли вiд учасникiв даноi
протягом
3 робочих днiв з Iч{оменту отримання ними повiдомлення вiд Покупця. з
угоди,
урахуI]анням часу поlIIтового обiгу. 11ерепложчем е той учасник, пропозичiя якого с найбiльш
еконоt,liчно виl,iдrlою за цiновим криlерiем за умови iдtецтичностi Т'овару. Щirrова пропозицiя надана
Учасниlсом раьtковоI угодIл, е офертокl i нс l,roiite буr,и змiнеttа ним у подальшому. Псlставка Товару
може здiilсrповат,ися за цiсlо Угодtою JIиltIе у разi якщо Покушець виз]rIачить Постачальника
переможцем разовоi процеЛурI,I конкурентного вirбору.
3.5. Покупець повiдомляе Ilостачацьника про визначення його переможцем шляхом
надси;Iання електронного листа на електроIrну адресу Постача-гlьника вказану в Роз,цiлi XIV даноI
Угоди. Повiдомлення Покупцем ПостrtчаJIьника про визначення його перемох(цем с акцептом. Пiсля
отримання повiдомлення, Сторони погоджуIоть умови та строки поставки товару, Псlставка Товару
здiйснюсться за цiтlою, яка зазначена у цiновiй пропозицiТ наданiй Постачальником Покупuю. В разi
невик()нання або неналех(ного виконапня переможцем разовоТ процелури ](онкуреIIтного вiдбору
своТх ]обов'язаrтL з IIоставки Товару протяI,оIчI строку вI.Iзначеного в цiновiй прогtозиuii. Покупеuь
може вибрати iншого Учасtлика paltKoBllТ у],оди, яклlЙ надав пропозиuiI разом з переможцем разовоТ
проце,цурI,I конк),реirтного вiдбору, а llo Постаrlалыlика застосувати штрафнi санкцii згiдно Роздiлу
VII даноi Угоди.
з.6. Щатою поставки Товару € дата пiдписанlrя уповноваженими представниками cTopiH акту,
приЙмання-перелачi Товару або видатковоi накладноi по кожнiй поставцi Товару по цiй Угодi. Право
власн<lстi на Товар переходить вiл Постачальника до Покупця з лати пiдписання Сторонами at(Ty
приймання-передачi Товару або видtаткоlзоI нак.падноi.
| З.7. За вимогоlо Покl,пця Посга.IаJIьник письмово повiдомляе Покупшя i вантzлсоотримувача
про готовIлiсть lto lзiдlзаtrтажеrtня ToBtrp) I]IjIя\оNl IrаlIравлення листа (лля резилента).
1 Пос,гачальник за 5 днiв до дати tзiдванталсення Товару зобов'язаний надати Покупuю (факсом
або елlектроIIною поштоlо) наступIIу illt]lo1rrrauiro:
о номенклатуру Товару
о BapTicTb Товару
о кiлькiсть мiсць
о габарити Товару
. вага нето/брутто
Вiдваtlтах,сння l'oBapy здiйснюсться пiсля отримання ПостачальникоIll погодження Покупця
(лля нерезидtента).
l

llостачапьник

стор.2 з lб

Покупечь_

')гою
J.Б,
вимогою
' О бJa -'-

I

Покуптrя пбп
або,lо"I,ажоотриNlувас la Постачальник зобов'язаний вiдвантаrкувати
Товар в tтрисутностi уповноважених предс,гавниltiв 11окупчя.
3.9. Протягом 48 годин пiсля закiн.rеннlt вiдвантах<ення ПостачальЕик повiдомляе про це
Покрчя i вантажоотримувача.
3.10. ПостаIIаJIь]Iик надас на адресу Покупця наступнi документи:
о товаросупровi:цri локуN{еI{lи (ToBaplto - транспор,rна накладна);
. cepTl.i(biкaT якостi таlабо пасп()рт виllобника (lra вибiр Покупця); .
. вiдвантаж\,]]альна специфiкаlliя (акт завантarкення) або пакувальний лист (за вимогою
Покупчя):
. сертифiкат походження (за виN/lогою l1окугrrtя);
. сертифiкат вiдповiдностi (за вrлмоr,ою Ilокупця);
о iнвойс (лля нерезидента);
,

]

l
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iншi док},менти, на вимогу Покупuя, у разi проведення митног(э оформлення Товару
I

п"*'"ъ:fi.

Пос,га.tальttrtк зобоu'пru,,lпй IIa..taTrI Покl,пlдlо додатково до документiв, зазначених у
п. 3,1Ct даноi Угодлt. наступнi /]оt(умеII,iи
3. 1 1. l. При здiйсrrеннi tlеревезеlлня Товару залiзничним транспортом:
для резидента: оригiнал акту прийr,rання-передачi Товару та копiю залiзничноi накладноТ,
для нерезlIдента: оригiltшtи акту, прлтймання-IIерелачi Товару та залiзни,rноi нак"rlадноi.
3.1 1.2. При злiйсненнi перевезеI{ня'Говару автотранспортом:
дJuI резидента: оригiнал акту приймання-передачi Товару або видаткrэвоi накладноi, другий
примilэник товарно-транспортноi накладноТ (ф,Мl-ТН) та копiю товарно-Iранспортноi накладноi,
для нерезидента: оригiнали ак,гу приймання-перелачi Товару та шлiжнародноi автомобiльноi
наклаllноi (CMR).
I
3.1 1.З. l1ри злiйсrrеннi перевезdнrtя Товару, авiатранспортом:
для резиl(ента: ориt,itlаJI акту прttйltаннlI-персдачi Товару та авiацiйноi вантажноТ накладноТ.
для нерезидсI{та: оригiнали ак,гу приliмання-псредачi Товару та авiацiйноi ванталtноi
наклалноi (Air Waybill).
3,11.4. Постачальник, до моменту вiдвантаження Товару, попередньо погодхуе з flокупuем
наданl{я документiв, що вказанi в гri;1llунктах 3.11.1 -3.11.3 та в пунктах З.J^ 3.10 Угоди (лля
:

i

нерезлtдента).

Посr,ачальник вi;tповiдцо jlo y\,IoB поставки самостj.йно зд_iйснюе митне
'Говару,
оформ:леrrня
Bitr зобов'язаний Iiaj{aTJI Ko;IiT докумеttтiв, вказаних у п. 3.1l (лля нерезttдента)
та офс,рмлену згiдно з вимогами чиIIного закоIIодавства Украiни митну декларiацiю (МД).
Товарно-тра]]сIIортна L{акладна при перевезеннi Товару aBToTpaHcIlopToM повинна бути
оформлена вiдповiдно до Правил перевезення BitHTa>IciB автомобiльним транспортом в YKpairti,
чинних на день складання товарно-тран с пор,гноi накладноi.
Вiдправлення документiв вказаних
пунктах 3.10. та 3.1l.'цiеi] Угоди здiйснюеться
ПостачальlIиком протягом 2-х (двох) робочих днiв з дати поставки, нарочним або реlкомендованим
листоIч{ кур'ерською поштоIо, але у бу.ltь-якому разi не пiзнiше 5-го числа мiсяця, наступного за
мiсяцt:м постitвкII.
3.13. tIо гrрибу,гтю Товару в кiнl{еlrий пунк,г призначення його пlrийпtання проводиться
безгl ot:epe.lнbo ван,Iа)I(оотри\.Iуl]zlчем.
3.14. Передача та отриI\,Iання Товару проводIlться на пiдставi aKTiB приймання-перелачi
товар\/ або за ловiренiстю, вiдповiлно lto lнструiсцii' про порядок реестрацii виданих, l]оверну,tих i
викор астаних ловiреностей на одIсрI(ання цiнттостей, затвердженоТ нitказоN,{ ПДТ
кУкргазвидобуваrtня>.
3.15. Приймання Товару по Ki.ltbKocTi проводиться вiдповiдно ло Iнструкцii про порядок
прийм:ання продукцiТ виробничо-техtri.лного призI{аIIення i ToBapiB нароilного споживання по
кiльксстi, затверд}кеноi ltостановоIо.Щерхсарбiтражу Nэ П-б вiд l5.06.19б5 р., по якос:тi - Iнс,грукuii
про IIорядок приtiплання продукцiТ виробни.tо-технiчного призначенЕя i ToBapiB народного
споживанIIя за якiстю, затвердженоТ постаIIовоIо Щеряtарбiтражу Nч П-7 вiд 25.04,196б р., та
сертиtРiкату якостi таlабо паспорту заI]оitу-виробнlлка. У разi виявлення цевiдповiднос:тi в якостi абсl
HecTa.ti Товару, виклик представникiв I-Iостачальника - обов'язковий, а представникiв заводувиробшика - за виN{огою Покупця. Вгтклик Покупцем здiйснюсться в письмовiй формi упlабо в
3.12.

Якщо

у

l

стор. З з lб

елекфонному виглядi на елеIсрошIу адресу Постачальника, вказану в Роздiпi XIV даноi Угоди. У
випадку неявки представника Посrаtrаль]{liка (виробтrика Товару - на вимOгу Покупltя) в строк,
ВКаЗаrГИЙ )/ виклIIку Покl,пllяl, пiдtll.тсаl-tllям даноТ Угоди Постачальник надае згоду, про те, що
I]остачальнIlк погоджусl,ься з оглядом ',-овару на предN.{ет вiдповiдностi кiлькiстi/якостi ПокуIIцем та
З актОм, складениN,l ГIокупцеN,I R односто1)оIILIьо.\{у порядку за результатами такого оглядy. Сторони
погодt4лися, що якщо вони вiдступиJIи lзiд псlло,кень Irrсгрукцiй, вказаних в даному lryHKTi Угоди,
ВреГУJtЮвавши cBoi вiдносиitи на власниii розсуд, то прiоритет мають IIорми цiеi Угоди.
3.16. Вiдповiдальнiсть за прави.ltьнiсть та повноту оформлення товаросупровiдних докумеt-tтiв
i насл;дки, Iтов'язанi iз затримками при постачаннi Товару, приймае на себе По,Jтачzutьник,
3.17. При виникненнi додаткових витрат у зв'язку з неправильнiстю оформлення
товар()супровiдних документiв або неможливiстlо вiдправлення Товару з виIIи Постачальника, TaKi
витрати (у тому числi по лocтaBlIi Тоllару в кiнцевий пункт признirчення) здiйснюються
I

Поста,Izutьником.
3.18, Ваrшажовiдправником Товару за цiсtо Угодою е Постачальник або завод-виробник, або
уповновarкена (за,тучена) ними особа.
3.19. Упаковка i маркування Товару uовинtli вiдповiдати встановлениNt правllлам, стандартам
i технiчним умоваN,{.
3.20. Упаковка повинна забезпечуRати повну цiлiснiсть Товару при транспортуваннi yciMa
видами транспорту, вi(лючаючи
переван,га)I{еIIня, а також N,lати пристосування для мо}кливих
перев{tIIтажень як за допоI\{огоtо пiднiпIаIьц}Iх мехаltiзпtiв. так i руLIним засобом (за допомогою вiзкiв
i авго (електро) Ka1lor,t).
3.21. Порядоlс i строки поверlIсттltя TapIt: BapTicTb тари (упаковки) включено в загальну
BapTicTb (rцiHy) Товару, тара (уlrаковка) -- tIезворотFIа.
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'u.Щilrа

Уголи

4,1. Щiна за одиницю Товару вказусться у виставлених Рахунках-фактlрах в гр}Iвнях з
урахуI}анням ПЩВ (лля резидента) або в iноземнiй валютi (лля нерезидента).
4.2. Загацьна BapTicTb (rriHa) Угrч(t,t визначастьсrI як сумарна BapTicTb Товару, поставленого
вiдпогriдно до llcix Рахунltiв-фактур aKLIelll,()Baцllx за резупьтатами конкуре}Iтного вiдбору за весь
перiодlдii Угоди.
У варгiсть Ъваlэу вкJIIочаю,гься:
- митнi виl,рати, понесенi Постача;тt,ником при M}ITHoMy оформленнi Ъв,ару у пlнкгi вiлправки
l

(застоr:овусться, якIцо ПостачалыIик не с резидентом УкраiЪи);
- l]итрати на пакуваншI та IIавантаженI{я:
-,гранспортнi витрати вiдповiдно до )л4ов поставки, що зазначенi у Спешифiкriuiт до данот Уюди:
- ]]итрати на отримання дозвiльтrtlТ,цок)ццеt,lтаtlii (;- випалку, якх{о така вимагасться);

- Витрати пов'язанi з отриманIшм <;ертифiкаrу походженtш ТЬвару (застосову€ться, якщо
постаlальник € нерезидсrrтоirд Уrраrrrи).
4.3. Загальна BapTicTb (uirla) Угсlди не Mo}iie перевищувати 3 000 000,00 грн. (три пriльl"лоttи
грll. 00 коп.) з ПЩВ.
z}.4.
Цiна за одиницю Товару ru.[.un"na tliHa Угоди може бути змiнена (за умови, якщо Угодою
передбачена оплата за Товар протягоп4 60 календарних днiв або бiльше по факту поставки стандzртнi умови оплати) при застосуваннi пункту 4.5. Угоди.
z1.5. Умови зменшення BapTocTi поставленого та неоплаченого Товару з застосуванням
формl,ли
дистк()нтування BapTocTi Товару.
4.5.1. У разi, якuIо ПостачалыIрtк баrкае зме]lшити строки оплати, визначенi цiсю Угодою
(застоэовус'I,ься JIиI]Iе у, разi оплатIl за 'Гоьар по факту поставки протягом б() календilрних дrлiв або
бiльш,э), BiH письмово зверl,аеться ло [iокупur( з пропозицiсю зменшити строки оплати за Угодою з
одtlоч,lснIlм змсIIшен}IrlN{ BapтocTi llоставJIеIIого але не оплаченого Товару, вiдповiдно ло формули
диско]1тування BapTocTi ToBapv, вказаноТ у п.4,5.2 Уго:lи.
4.5,2. Формула дисконтуваIIIIя вар гостi Товару:
).J BapTicTb фактичтlа: Е BapT,icTb за Угодоrо * (1
- r/Зб0 * (t' - tr)), де:
х BapTicTb фактична -.фактична BapTicTb 1'oBapiB, що оплачуеться окремим платежем, Фн,;
Е BapTicTb за угодою - BapTicTb ToBapiB, яка визначена в Угодi;
tl - строки опJIати, визначенi в Угодi (стандартнi умови оплати), в кмендарних днях*;
IIостаqальЕик

стор.4 з lб

Покупешь

!z - Строк фактrtчноi оплати

I

(злrеllш;енi стандартrli строки, якi, узг<lдженi Стороrrами), в
I

календарних днях*.
I - облiкова cTaBIia НБУ (на oJ.y *ор"ryвання BapTocTi), збiльшена на вiдповiдний вiдсоток
рiчних згlдно з нижченаведеною tl)ормr,,цtllо

tl-t2

r

вiд 60 до 30 календарнлтх днilз
обrl кова ставка НБУ + 10уо
вiд29 до 0 календарних днiв
об.l кова ставка НБУ + 4о/о
*ЯкЩо в Угодi строки оплати lзrrзrlачеlIi в банкjвських
днях чи iнших не календарних днях,
cTpoKIl опJIатI.I t', t2 визItачаються ]}plxoiU.t{t.t iз пер.,1lахункутаких дrriв у кzurендарнi днi.
4,5.3. Покупеuь протягоI\,1 5 робочlлх днiв з дня отримання вiд ПосlтачшIьника письмовоТ
пропозиltiI щодо зменшеннiт cTpoKiB опJIат]л та застосування у зв'язку з цим до BapTocTi Товару ставки
дисконтування, визначеноi за формулоlо, вказаною у л.4.5.2 Угоди, повiдом.пяс Пост,ачальника про
свою згоду застосування вкrваного \{еханiзму, шляхом направлення письмовоI вiдпсlвiдi на адресу
Постачальника. У разi не направлення [1окупцем TaKoi письмовоi згоди, або направлення письп,rовоi
вiдмоllи про застосуваIIня формуллr дисконтуваrIнrI BapTocTi Товару та зменшення cTpoKiB оплати,
BapTicTb Товару i cTpoKrT оплаl-и заJIIIIшеютLся тiIк].Iми, як передбаченi в Угодi,
4.5.4, У разi ,Iкtцо Покупеuь по],о/{жу(ться iз пропозицiсю Постачальника про застосування
формl'ли /(искон,гуllаIlI]я вартос,гi ToBapr/ та змеIIlшеIrI{я cTpoKiB оплати, вартiс:гь поставленоt,о fu,Ie не
оПлаченого Товар1, та вiдtlоtзiдно заl,а-,tьна rцilла Угоди змitlюються з урахуванням формули
ДиСко]]ТУвання BapTocTi Товару, У таlсоп{у ]lипадку змiна BapTocTi поставленого але не оплаченого
Товару, розрахованоi за формулою дисконтуванIfi варгостi Товару, проводиться на пiдставi
вiДпоrriдних коригуючих первинних /IoKyMeHTiBo пiдписаних Сторонами (aKTilB коригування BapTocTi
Товару, paxyHKiB на оплату з новою цiноrо, тощо).
4.6. ПУнкти 4.4 та 4,5 цiсi Угоди IIе Mo)l(yTb бути застосованi на вже поставленi та оплаченi
Товар,и.

4.7. Змiна BapTocTi ToBapiB та загtulьltоi

;{iHpt

Угоди у зв'язку iз застосуваIIням формули

диско]Iтування BapTocTi Товару, не l]ImtIBae та не зменшуе розмiр
зобов'язань по Уголi.

за{5езпечен,ня виконання
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v. t'tорядок здiгlснеllнfl оплати
5.1. Розрахунки проводяться шляхом оплати Покупцем протягом 60 (шiстдесятlл) к€rлендарних

днiв пiс.irя здiЙснентtя поставки ПостачальникоIv{ Товару на пiдставi Рш:унку-фактури,
пiдтвердженого Покyltцепt, та ltiдписанltя Сторонами акту приймання--передач,i Товару або
ВиДаТI(овоТ llакла.i(ноi, lllляхоN,I персрзх) t]itlIIJя Kol]]1iB на

рахунок Постачальника, або з урахуванням
у!{ов, перслбачеtrих п.4.5 uici YгollI.
5.2. Що Рахунку-факl,ури додаlбr,ься пiлписаtrlтй уповноваженими представниками CTopiH акт
прийм ання-передачi Товару або вlлдаткоRа накладна.
Покулечь не здiйснюс оплату за поставленил"l 'Говар, та така Еесплата не е поруIпенням строку
оплати зi сторони Покупця у випадку ненадання IIосr:ачальником Рахунку-фактури на оплату чи його
ненаJIежного оформлення,
1
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t,r Права
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та обов'яlзки
CTopiH
I

б.l.

Покупець зобов'язаний:
6.1.1. Свосчасно та в повноплу обсязi сплаLIувати за поставлений Товар.
(;.|.2. Приймати поставJIеI{Iлй Товар,
у разi вiдсутностi зауважень,.згiдно з актом прийманняпередitчi товару або видатковою накладною.
(i.2. Покупець мас
(r.2.|. ,Щостроково розiрвати (припигrити) цю Уголу:
6.2,1.1. У разi невиконанI{я чи ненаJ]еж]{ого виконання зобов'язань Псlстачальником,
повiдсrмивIши про цс його за 30 днiв до дirги 1,1озiрваtlня.
i
(;,2.1.2. У разi вiдtrtови ГIокупllяl lзiд викоlr;llrrlя
зв'язку
з
вiдсутнiстю
угоди у
фiнансуваrlня
таJабо вч)ати потреби у заrсупiвлi, у roMy числi у зв'язку зi змiною технi.tних вимог ло Товару
(предплету закупiвлi),
I

право:

l

l

постачальник

сmр. 5 з lб

Покупечь'

у разI вlлмови одного tол
аоо оrпLtтта
0lлыIIе \/UаЛчикiв-перемоrкцiв.
учасникIв-перемо}кцIв. з якими укладено paMTcoBi
угоди за результатами одliеi або декiлькох конкурентних вiдборiв вiдпов,iдно до встановленого
ПОкУг:цем порядку Проведення закуIIiвель ToBapiB, робiт та послуг АТ <)/кргазвидобування) за
рамковими угодами, вiд виконан}Iя рамковоi угоди або iнших дiЙ, якщо внаслiдок цього кiлькiсть
учаснlлкiв-переN{ох(IIiв, :] яlсими у ПокуLrшя с дirочi paMKoBi угоди, становить менше трьох.
6.2.|,4. У iншrих l}ипадкilх, tlередбltчених цi,;lо Yro;toio.
6.2.2. КонтроrIIовати поставку Товаllу } с,гроклI. встановленi Угодою.
6.2.3. ЗМеНIJ]УВаТи обсяг закуriвлi 1'оrзару та заг;uIьну BapTicTb цiсТ Угодиt заJIежно вiд реального
фiнанrlування видаткiв. У такому разi С,гороttи в]Iосrrгь вiдповiднi змiни до цiсi Угоди.
(i.2,4. Не здiйсrrювати оплату ГIоста.lалы{ику у разi неналежного о(lормлеlttlя докyмелlтiв,
необхiдних для здiйснення оплати.
Ь.2.5. Вiдмовитися вiд Товару. яi<ий lre постаR.тIений в строк. вказаний в Угодi.
(!.3, ПостачаJtьниi( зобов'язаний:
(i,3.1 . ЗабсзIIсliитI{ пос,гавку Тоll;,р\,
у строкI.I, вставовленi Угодою.
6.З.2, ЗабезlIечити пocTtlBкy ToBitl,y, яьiс,гl, яког() вiлповiдас умовам, ус]]ановjIеним роздiлом II
цiсi У:оди
(i.З.3. Заресструвати податкову Ha]tлa/IHy в електроннiй формi в строки, встановленi чинним
закон()давством УкраТrrи.
6.З.4. Своечасно повiдомляти Покупця про змirrу електронноi адреси.
(i.З.5, Протягом 2 робочих днiв з MoI\.leIITy отримання письмовоТ вiдпо_вiдi вiд Покупця щодо
зменIltення cTpoKiB оплати та застосування у зв'язку з цим до BapTocTi Товару ставки дисконтування
(п. 4.5.2 цiеТ Угодlа), надатrr Покуrtrlю рахунок на оплату та коригую.ti первиннi дсlкументи (акти
коригування ва1),гос,гi'Гоllару,га paxиIKLI IJa оплату з l{овою цiною, тощо),
i
6.3,6. l1ро,гяl,tlм 3 робочлrх дrriв гriслll сIgIалАння коригуючих первинних документiв (aKTiB
КОригYвання BapTocTi Товару, paxytlciB н.} оплаl,у з I{овою цiноIо, тощо) надати Покуп,цю розрахунок
кориГ'/вання кiлькiсttих i BapTictll,rx tttlказнl.tкiв до поl(атковоi накладноi в електроннiй форпri.
встановленiй чинним законодавством УкраТttи.
(i.4. Постачальник мае право:
6.4,1, Свосчасно та в повному обсязi отримувати плату за поставлений Товар.
6.4.2. На лострокову поставку I'clBapv за IIисьмовим погоджецням Покупця.
I n , n
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V ltr. I}i.дпtlвiдir.llьttiсr-ь CTopiH
1z.1. У разi невиконання або неIIалежного виконання своiх зобов'язань за Угодою Сторони
несуть вiдповiдальнiсть, передбачену закоIIодавством Украiни та цiсю Угодою.
]/.2. Товар, що не вiдповiдас комплек],у/lсомплектностi таlабо кiлькостi, абоlта якостi може
приЙм:атися Покупttем або ванта)I(оотримувачем на вiдповiда-шьне зберiгання за рахунок
Постачальника, до його замilrи таlабо доукомплектацiТ. Постачапьник зобовr'язанl.tй розпорядитI.Iся
Товарэм, прийlrятl,tм rla вiдповiдыrьне зберiгtlння протягом l0 днiв з дати прийняття Поrсупцем
товару на вiдповiдальIIе збеlliгання. Якlцо Поста.лальник у цей строк не розпорядиться Товаром,
Покул,ець мас IIраво реалiзуватlт Товар д,itя вi,,(utк,)jty]]анI{я по}Iесених своiх збигткiв.
,7.3. Якщо tlротягом гарантiiirrого сгроку булуть виявленi лефекти або невiдповiднiсть якостi
Товару, обумов:lеноi Уt,одоlо, Постача.;li,tlllк зобов'язаний за свiй рахунок усуrIути лефекти Товару за
Його иiсцезrlаходженIlям або замiнрi,гll rtеякiсlrиii 'Говар на Товар належноi якостi в узгодхtенi
Сторонами cTpoKlt, arle не бiльше 20 кацеItдарних днiв з дня отриN{аI]ня повiдомлеlrня вiд
ВанТа)коотримувача чи Покупця про дефектl.r або невiдповiднiсть якостi ToBap;r.
7.4. За постачання Товару ]Iенале)кIIоТ якостi або некомплектного Товару, Постачальник
ВипJIа'{Ус Покупцlо штраф у розмiрi 20 Yо вiд BapTocTi Товару неItаJIежноi якостi або некомплектного

'Говару.
7.5,

У Випадку неllовiдопллення

l

або rIест,осчitсного повiдомлення про дату вiдвантаження Товару

Постачальник виплачус Покупцrо штраф у розмiрi 1О/о вiд BapTocTi Товару, про вiдван,таження якого
було rrе повiдомлеrlо або не свосчасно повiдомлено.
',|.6. За одностороlлню необгруFrгоIJа}Iy
вiдлtову вiд Угоди таJабо виконанiля cBoix зобов'язань по
УгоДi, Постача.ltьник сплачуе Покупurо шrтраф у розпriрi 10% вiд цiни Угоди. У вltпадку ненадання
або псlрушення cTpoKiB надання товаросупровiдних документiв i/або iнших документiв вiдповiдно до
]-Iостачальнllк

стор.6 з lб

Покуrrе

I

п.З.l0тап.З.'l1,п.п.6.З.5-6.3.6даноТУгоди,ПостачальниквиплачусПокупчюштрафурозмiрi

20
вiд BapTocTi Товару, документи lцодо якого ненадаtri або наданi з порушенняtм строкy,
',1.7. Якщо rlоста.tальник I{e заресстрував, неправильно або несво€часно
заресстрував
поДаткову/i накладну/i в системi електронного адмiнiстрування податку на додану BapT,icTb чи вчинив
iншi дii7бездiяльнiсть, в результатi чого Покупець втратив права на податковиii кредит. Постачальник
Зобов'язаний сплатити Покупцю штраф у розмiрi 20"/о вiд суми операцii7й по якiй не заре€стровано,
НеIIРа]}иЛьно або несвосчасного зареестровано податкову/i накладнуii (для резлrдентiв).
7.8. У випадку невиконання Постачальником взятих на ообе зобов';пзань псl данiй Угодi,
Поста,таltьник зобов'язаний вiдшкодувати Покупцю Bci збитки, що завданi йому таким
невик()нанням, у тому числi за простiй транспорту, що виник через вiдсутнiсть необхiдних для
приймаlIня Товару локlментiв.
7.9, Постачальник компенсу€ виТрати Покупltю за простiй транспорту, коли такий простiй буле
викликаний необхiднiстю приймання Товару у присутностi уповновсt}кених представникiв
Постачальника, у разi поставки Товару, що не вiдповiдае вказанiй у товарос)/[ровiдних документах
кiлькостi та якостi.
;I.10. У разi невиконання Постачальником взятих на себе зобов'язань з поставки Товару у
строкII, зазначенi в повiдомленнi згiдно л, З.2. цiсi Угоди, остаrrнiЙ сплачус Пrэкупцю пеню у розмiрi
0,1 ОА вiд BapTocTi непоставленого або несвоечасно поставлеIIого Товару за кож(ен день прострочення,
а за прострочення понад 1ридцять днiв додатково сплачуе штраф у розмiрi 7olb вiд BapTocTi
II9IIос,гавлен,ого або HecBoellacHo поставленого Т'овару,
,'.1 1. За порушення cTpoKiB оплати Покупець сплачу€ на користь Постачilльника пеню в розшriрi
0,00l9'o вiд суми простроченого платежу, за кожний день прострочення платежу, аJIе не бi"цьше
подвiiiноi облiковоТ ставки Нацiонального банку Украiни, що дiяла в перiо,ц, за яклtй сплачусться
I

О/о
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пеня.
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',|.|2. Що оплати Постачальником штрафу/iв

пенi, передбачених даним розлiлом VII
<Вiдпrlвiдальнiсть cTopiH> Покупець, на суму таких штрафних саtrкцiй, мае право при]римати оплату
за Товар.
7.13. Сlлата госполарських санкцil:t не звi;tьняе Сторони вiд виконання своiх зобов'язань за
даIIоlо

Уго:rою.
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YПI. Обставини непереборноТ

сили

]

i

8.1. Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за невиконання або ненале}кне виконання
Уголою у разi виIIикнення обставин непереборноi сили, :якi не iснували пiд час
укладiшня Угоди та виникли поза ]]олеIо CTopiH (аварiя, катастрофа, ст1.Iхiйне лихо, епiдемiя,
епiзоотiя, вiйна тощо).
8.2. Сторона, що не моЖе викЬнрати зобов'язання за цiею Угодою унаслiдок дii обставин
itеперrэборноi сили, повиIIна не пiзнirле нiж протягом 7 дttiв з моменту iх виникненlrя повiдомити про
це iHrrry Сторону у rrисьмовiй формi.
8.3. Щоказом виникнення обставин непереборноi сили та строку ix дii с: вiдповiднi документи,
якi ви.lаються Торгово-промисловою паJIатою УкраiЪи або iншим уповноваженим на це органом.
8.4. У разi коли строк дii обставин непереборноТ сили продовжуетьс)я бiльше нiж 60 днiв,
кожна iз CTopiH в установленому порядку мае право розiрвати цю Угоду.
зобов',язань за цiею
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IX. Вирiшення спорiв

9.1. У випадку виникнення спорiв або розбiхсностей Сторони зобов'язуються вирiшувати ix
шляхсм взасN{них переговорiв та консультацiй.
9.2. У разi недосягнення Сторонап.tи згоди спори (розбiжностi) вирriшуються у судовому
поряд]lу вiдповiдно до чинного законодавства Украiни.
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Х. Строк дiТУгоди
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l0.1, Угода набирае чинностi з дати iT пiдписання Сторон€}ми та скрiплення iT печатками
CTopilr (за наявностi), i дiс до 31.|2.2021р., а в частинi розрахункiu - до повного виконаIIня,
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Ilостачальник

стор.7 з

1б

Покупечь

I

Пiсля закiнченltя строку дiТ ltieT Уго,цrл, Botla мо}ке бути пролонгована. Якщо за один мiсяць до
закiнчення строку дiТ Угоди жолна iз (),гtlрirr пIIсьN,Iово rle попередила про HaMip розiрвати цю Угоду,
I

то Угсlда вважасться пролонгованоIо на Iu{x же умовах на кожен rластупний piK.

XI. Iншi )rмови
1,1. Угода може бути лостроково II]]ипигIена за взаемною згодою CTopiH. У разi непiдписання
РаМКОВОi УГОДи Чl] Bi:цroBll вiд iT tii.цгtltсitнttя о.цI{I.Iм або кiлькома учасниками- переможцями,
ДопУIltенимII до )/клалання paMlcoBoT ),г(),r(II, у строки, установленi порядком Проведення закупiвель
ToBapiB, робiт та посJlуг ДТ <Уltргазвидобува]Iня)) за рамковими угодами, дос)трокового припинення
iнших рамкових угод, якi були укладснi за результатаI\rи сlднiеi або декiлькох конкурентних вiлборiв
вiдпоrliдно до встановленого Покупцел,l l]орядку Проведеtrtш закупiвель ToBatrliB, робiт та послуг АТ
кУкргазвилобування) за рамковими угодами, за згодою CTopiH або за рiшеttням суду, якпIо внаслiдок
цього кiлькiсть укладеIIих рамкових угод по цим закупiвлям стала менше трьох Сторони цiсi Угоди
повиннi не пiзнiше 10 робочих днiв з дня настilння вказаних обставин пiдписirти додаIкову угоду до
цiсi У;:оди щодо достроково],о припi.{}tсI{lIя цiсi Уголи.
l1.2. Y1,o:ra tlo)Ke бу,пл змiнелttt LIи рсlзlрвана лише за згодою CTopiH. KpiM випадкiв,
встан()влених цiею Угоl(ою та (iIIнIIиIu ]iiконодаtsстlзом Укllаiни,
11.3. У ра.зi, якulо пiсltя визIIачеFIня Постачальника переможrIем конкурентного вiдбору
вiдповiдно до вс,гановленого IIокупцсм tIорядк}, Проведе;rня закупiвель ,говаtrliв, робiт та послуг А1'
<Укргазвидобуваllня) за рамковими угодами, Ilокупеrlь виявив Товар за цiIrоrо, N{еншою нiж цiна,
запроIIонована Постачальником, Покуllець направляе Пос,гачаJIьнику лист з пропозиtliсю зменшити
запроIIоновану чiну до цiни, виявлеllот Покупцем. У разi згоди на зменп]егtня цiни Постачальник
протя]'ом трьох робочих днiв з дIIя о,грIIмаFIнrl листа вiл Г{окупця, надае По_купчю новиЙ Рахунокфактуlэу зi зпленпrеlлою цiною. У pari I]езгодII Постачальника на зменше]]ня цiни таlабо неоIриманнrI
llокупцем нового l)axyHKy-(laк,гyl)ll зi зrlet-t1_1telto,o цit,lоtо протягом 3 робочиr: днiв з дня отримання
ПостацальнлIком лрIста вiд Покупця, lIокупець NIа€ пра]]о вiдмовитися в односторонl{ьому порядку
вiд пэидбання такого Товару та/або розiрвання Угоди без вiдшкодував:ня буль-яких збиткiв
Постача.пьнику, про що Покуrrець rtоlliдомляс l]остачальника. Щнем отримаItня листа вiд Покупцяr
вв?жо,jться дата поштового штемпеля пiдприсплства зв'язку, через яI(е надсиласться таке
i

повiдсrмленlrя.

. 1.4. Покупець мае право вiлмовитися вiд Угоди в односторонньому порядку в наступних
випадках:
- ненадаIIвя Постriчальнлtком доку,пlеrlтil} пр!l}]аJlехtностi товару, що стос),сться Товару та
пiд.lrяr,ають l1epci(aнI{}o piвoм з'Говаропl;
- якtцо Пос,гачаль}Iик передав NteI,ltпy кiлысiсть 1'овару, нiж це встановлено даною Угодоtо
таlабо Рахунком-фаttтуроlо (в тому .rислi Покl ttетць мае право вiдмовитис,я вiд уже переданого

Товару);

Постачальник передав ТоЬар. який не вi;tllовiдас комплекту/комплектностi;
Постачальник передав Товар неналежноТ якостi;
- в iнших вLIпадках, псjрелбачеlIих чиI{ним законодавством УкраТrrи,
i1.5. У вIIпадку прийняття Покулtlем рiшення про вiдмову вiд Угоди або вiд поставок по
Рахункам-фактl,рitлt з пiдстаll, вказани)( ), п. l 1.4 даноi Угоди, Покупець мае право:
- пись]\{ово повiдоп,tитлt Постача:Ij,ника про вiлпIову вiл Угоди в односторонньому порядку з
3азначенням пiдстав ttрлtЙнятtя такого рiшення. В даному випадку Утода припиЕ,я€ лitо з дати
вiдпрzlвлення повil{оьтленIlя про вiдr,rову вiд Угодлr.
- встановити ПостачалыIику cTpolt. в якиЙ BiH зобов'язаниЙ усунути неllолiки, якi призвели :,{о
приЙняття рiшення про вiдмову вiд Уг,оди в односторонньому порядку. В такому випадку 11окупець
НапРа]]ляс ПостачальнрIку письмове повiломлення з зазначенням недолiкiв та строк}, для усуне}{ня
таких недолiкiв. Якrцо недолiки не б5,21у,гь ,чсуlrу,гi в устаI{овлений Покупцем строк, Угода Ilриliиняс
дiю зi спливом стрOку, l]cTaFIol]Jleнo1,o ]lокr,п]{еNt для усунення недолiкiв,
..1,6. У разi lIкшlо пiд час виконаl{ilя tlit:i }'t оди [[окупеt(ь виявляс факт участi у конкурентному
вiдбоtrri, за рOзуJII,тагаN{и ,IKoI,o бl,ло уtс.lttiдено цIо Угоду, пов'язаноi особи щодtэ Постачальника, тобто
особи яка lзiдповirrас бl.дь-якiii iз ознак, :]азначсtJLlх у Додаr,ку NЪ 3 до Угоди, який е iT невiд'смною
ЧаСТИIIоЮ, l1окупеuь мас право в оltlIос,г()роIIIIьому IIорядку розiрвати цю Уго:lу таlабо Постачfu,]ьн1,Iк
випла]уе Покупчlо штраф у розмiрi 20 О/о вjд BapTocTi Товару.
- якщо
- якщо
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1.7. .Що оплати Постачальником штрафу, вказаного у п. 1 1.6 цiеi Угоди, Покупець, на суму
пrграфу, мас право притримати оплату за'Говар.
11.8. При розiрваннi Угоди в одIiосторонньому порядку Покупчем'з пi,цстав виявлеЕня факту
участi у KoIIKypclITHoMy вiлборi, зit р,эзультетами якоТ було укладено чю Угоду, пов'язаноТ особи
щодо Поста,лаJtьника, тобто сlсtlби. яlка lliдIl,эвiлirс бу;tь-якiй iз ознак, зазначених у Додатку J\Ъ3 до
Угоди, Пr.lкупеt1l, IlисьмоRо повiдомлltс, i-Iостачапьника про розiрвання Уго,ци в одностороrIFIьоN.{у
порядку з зазначенlrям пiдстав прийruт,гl,я такого рiшення. В даному випадку Угода припиняс дiю з
Дати вiдправлення повiдоп,lле]Iня про ро,зiрванttя Уl,оди, якою ввilкастьOя датil поштоl]ого lптемпе.rlя
пiдпрлlсмства зв'язку, через яке надсилilсться таке повiдомлення.
1 1.9. Bci доповнення, додатки, цiновi пропозицii Постачальника та Рахунки-фактури,
акцепl]ованi за результатами конкуреI],гrrого вiдбору, до Угоди е ij невiд'смними частинами, яl(п{о
вони викладенi в пllсl,мовiй rPopMi, ltiltгIисанi уtIов[Iова)кеIlими представr{икамII CTopiH та скрiплеrri ix
IIечат!,ами (за наявнос,гi). (KpiM цittовlrх пропо:ltlцiй Постачальника та Рахункiв-факц,р, якi
пiдписlуються I]остачri;t bHttKoM).
]1.10, ПостачаJIьнIIк, у разi визIlа,iеннri перемоrt(цем конкурентного вiдбору, не мае права
передttвати (вiдступати) своI права та обов'rlзl(и за Угодою будь-яким iншим особам, покладати
виконi}ння зобов'язань на будь-яку iпшу особу.
l 1.11. Пiдписанням цiсi Уголи Постачальник пiдтверджуе, що BiH ознайомлений та
погод]кусться з Iнструкчiсю про порядок реестрацiТ виданих, повернутих i використаF{их
довiреностей на о.г{ержання цiннос,гей, загвердженою наказом АТ кУкргазвиtдобування), порядком
Провецення закупiвель ToBapiB, робiт ,j а 1Iослуг АТ <Укргазвидобування) за ра,мковими угодами.
11.12. ГIри,r;rумаченнi yI\4oI] посlаl]Iiи за liiclo Угодою застосовуються Мilкнароднi правила
iнтерпретirцii комеllцiйпr.tх TepirliHiB 11-tKO]'EPViC (редакцiя 2010 року) з у]эахуванням особливих
умов ttоставки, ]]из}iаLtеlIих CTopottaпllt у,l1анiй Уго:ri,
]1.1З. Угода, iT змiст не гtiлляl,t}lоIl, ]]озголоLIIеннIо або використанню Сторонами без згоl{и
iншоi Сторони, KpiM випадкiв перелбачсllIlх чиItним законолавством Украiни,
l1.14. Вiдповiдно до Податкового Kol{eкcy УкраТlти Постача,тьник за даною Угод(оtо с
пJIатнl{ком податку на прибу,гок та с IIJIаI,IIиком полатку на додану BapTicTb, на загальних умовах;
Покупець е платником податку на прибуток та пода,[ку на додану BapTicTb на зiегальних yl!{oBax.
]1.15, ВзаепlовiдIlосини ()TopiH, не передбаченi Угодою, регулюються чинним законодавством
УкраТllи. Якщо в данiй Угодi Стороlпr вiдступiл.ltи вiд положень aKTiB цив_iльного законодаI]ства,
врегуJtювавши своi вiлносини lta власниЙ розсуд, то гlрiоритет мають норми Угоди.
] 1.1б. Сторогtи зобов'язуються письN{ово повiдоI\{ляти одна одну у випадку прийняття рiшення
про лiквiдацiю, реорганiзацiю або банкрутс,тво однiсТ iз CTopiH у строк не пiзнiше З-х капеrtдарн}Iх
днiв iз дати прийняття такого рilпенtrя.
11.|7, У разi змiни мiсцезнаход)кення, банкiвських реквiзитiв, статусу платника податкiв
Сторсlни, змiни електроIIноТ адреси, така Сторона зобов'язана письмово повiдоплити iншу Сторону
протяl,оl\l З-х днiв ltpo TaKi зпIiни.
]1.18. Якiтtо Угоrtоlо пеllедбаче[IJ I{аIIравjtенвя JlиcTiB, повiдомлень в електронному виглядi на
електJ)оннi uдрaa" CтopiH, ,гttкi лист,и, повi.lом.тlенIrя ввarкаються наJIе}кним чином направленими,
якщо -BoH]I направленi в електронIlоN{у lзl,lглядi lta Bci електроllнi адреси одночасно, вказанi в розлiлi
XIV дlrноi Угоди.
] l .19. Угода складена упрuтп.uпЬю мовою - лля резидентiв або украiнською та англiйською
н()резидентiв
в двох примiрниках (1 rrримiрник llостачальнику та l прлrмiрник Покупчrо), якi
для
мають однакову Iоридичну силу. \' разi розбiжностей мiж текстами на украТнськiй та англiйськiй
мовах,, текст на украiнськiй MoBi мас переважну силу.
I

I
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|2,|. При виконаннi cBoix зобов'язань за цiею Угодою, Сторбни, ix афiлiйованi особи,
працiвники або поOсреднLIки не виплаLIуIоть, не пропонують i не дозволяють виплату буль-яких
грошових коштiв або перелачу цiнносl,еЙ, прямо або опосередковано, буль-яким особi}м, для вплиlзу
на дii ти прийняr,тя рiшення цими особамлI з N,{е,гою отриN,Iання буль-якоi неправомiрноi, вtлгоди.
12,2. При виконаннi своТх зобов'язань за цiсю Угодою, Сторони, iх афiлiйованi особи,
праЦiЕ,ники або посередники не зl(iйlсtllоlоть дiТ. lцо квалiфiкуються застосiэвнllми для цiлей цiсi
Угоди законодавством, як да.tа,/отрl{л,,{а]Iня неправоплiрноТ вигоди, корупцiйtiе правt)поруrцення, а
lо.ruо*"r,
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тако)к дiТ. шо Ilop\/tп\,loтb врINIоги за](оно/{авства про запобiгаI{I{я корупцiТ та мiжнародних ак,гiв про
прсlти.liю легалiзацii (вiлмиванrrю) лохо,liв, одерлtаl{[tх зJIоIIинним шляхом.
l2.3. Кожна iз CTopiH цiсТ }'гtlдлt вiдr,tовляеться вiд стимулюваIIня буль-яким чином
працiвникiв iншоi Сторотtи, в тому .tисrti шJlяхоN{ IIадання грошових сум, подарункiв, безоплатного
виконilllня на ix адресу робiт (послуг) та iнrпими, не пойменованими у цьому гtунltтi способами, tl1o
Ставиl,ь працiвника в певну залеrrснiсть i спрямованого на забезпечення виконання цим працiвникошt
будь-яких дiй на користь стимулюючоj його Сторони.
Пiд дiями працiвника, здiйснtованIlп{и на користь стимулюючоi його Стrэрони, розумiю,гься:
- налання невиIIравдаIII{х пере:заI- у порiвltяltнi з iгlшими контрагентам]4;
- I{адitння буль-якlтх гарантiй;
I

- приско]]еllIIrtiсн)точихпроIIед)/]](сltротrцеlrтrяформальностей);
- iншi дtii, що викоI{уються tlраlliвникоIu в рамках cвoix посадових обов'язкiв, але йд}ть
врозрiз з принциIIами прозоросr,i тa вiдкрltтостi взасмин мiж Сторонами.
|2.4.У разi виrtикнення у Стороllи ttiдозр, rцо вiлбулося або може вiдб]rтися порушення будьяких антикорупцiйних умов, вiдповiдна Сторона зобов'язусться повiдомити iHrrry Сторон1, у
письмэвiЙ фор;rлi. Пiсля письмового повiдомлеI{ня, вiдповiдна Сторона ма€ право призупиrILIти
виI(онi}ння зобов'язань за цiсю Угодоtо до tlтрLIмання lliдтвердження, що поруtuення не вiдбулося або
не вiлбулеться. If,e пiд,гвердхtеЕня поr}инrrе бу,ги надiслане протягом 5 (п'ятлr) робоч,их днiв з дати
.

напра]}лен I{я IIttcbNI oBot,o

п овiдомJIен}Iri.
письмовоNrу
У
повiдомленнi Стоllона зобов'язана послатися на факти або надати матерiали, що
достовiрно пiд,гвердrкують або дають uiдставу пришускати, що вiдбулося: або може вiдбутися
поруII:ення будь-яких полоя(еI{ь цих y}IoB коIIтрагеlIтом, Йtого афiлiйованими lэсобами. працiвникапtи
або пс,середниками виражаеться в дiях. яlкi rсвалiфiкуються вiдповiдним законодавством) як дача або
одержання ttеправомiрноТ вигоди, корl,тll1iйltе правопорушення, а також дiях. що порушують ви\{()ги
закон()давства про запобiганllя ко]]упцiТ ,га мirкнародних aKTiB про протидiю легалiзацii /ioxo/(iB,

ОТРИМ аНИХ ЗЛОЧИНIIИМ ШЛЯХОlчI.

|2.5. Стороrrи.rцаноl'Угод(и вlIз]Iаlо,],ь гrl)оi}едення процедур щодо запобjгання корупцiТ i
контр()лIо]оть Тх дотриN,{а}Iня. I1ри ]lьол{у С,горони л()кладають розумнi зуOилля, щоб мiнiмiзувати
ризик дiлtlвих вiдносин з контрагентаNI],i. якi п,tо;,tсуть бути залученi в корупцiйнiй дiялl,ностi, а також
надають взасNIче сlIрияIJня один оlцI()му lз цi,llях запобiгання корупцii. При цьому Стороlти
забезпечують реалiзацiю процед}р з провеi(енIIя перевiрок з метою заtrобiгання ризl.tкiв зiшучен}IrI
Сторirr у корупuiйltl, дiялt нiсть.
, _
l
|2.6. З метою rrровецення антиilоругrцiйних перевiрок Постачальник зо(бов'язу€тъся не пiзгliше
(5) п'я,ги робочих днiв з моменту уIсIалеtIIirI цiсТ Угоди, а такох( у буль-який час протягом лii Угоди за
ПисЬМОВим запIIтом Покупця надати Jlокl,пrlю irrформацiю про перелiк власникiв Постачальника, з
врахуI}анняI\t B,IIacнpIKiB Bcix piBHiB (всl,сiго лtIнцюга). включаIочи кiнцевого бенефiцiарного власника
(контр,6л9ра) за форплоlо згiдно з ло,tатком Ns2 до цiеi Угоди з додаванням пiцтверджуIочих
докупIентiв (далi - Iнформачiя).
У разi змilл 1, шерелiку буль-якоi JIанки в;tасниlсiв Постачальника, включаIочи кiнцевот,о
бенефiцiарного власника (контролера) ia (ilбо) у вLIконавчих органах Постачаrьник зо(jов'язус,гься не
пiзнirr:е (5) п'яти робочих днiв з дати вI]есен[Iя таких змiн надати вiдповiдну iнформацiю Покуltltкl.
Iнформашiя надасться на паперовоN,{у HociT, завiрена пiдписом посадовоi особlл. яка е
оДноосiбним виконавчLIм органом коIJтрагеIIта або уповноваженою на пiдставi ловiреностi особою i
напраl]лясться на алрес\, Поrсупця ]пляхом ]IоIIIтового вiдправлення з опи(:ом вкладення. flатою
наДанlrя IHQlopMauil' с даr,а отрим.lнtj;t llокr,пце\,1 tlо]IIтового вiдправлення. ,Щодатково Iнформаuiя
надасl ься на елек,гроIIно\{у Hocii.
12.7. CTopollIt визнають, що Тх пtо;tслltвi ttеправомiрrri дiТ та порушення антикорупцiйних умов
цiеi Угоди можуть спррIчинити неспрttя г;tивi нас:tiдки - вiд зниження рейтингу надiйностi
контрtгента (Постачальника) до iстотних обмеlitень щодо взасмодii з контрагентом
(Постttчальником), до розiрвання цiеi Угоди.
12,8, Сторони гарантують здiйсrtсння належного розгляду за представленIлми в рамках
ВИКОнi}ння цiсi Угоди фаr<тами з дотриманням принципiв конфiденцiйrrостi та застосування
ефек,гllвних захоldв щодо усytlення практиlIнI]х тl)удношiв та запобiгання Nlох(ливих конфltiктних
ситуаt(lлI.

l

Г-,остачапьник

стор.

l0з lб

},

I

12.9. Сторони гарантують повну конфiленчiйнiсть при виконаннi анти:корупuiйних уплов цiсi
УгОдll, а також вiдсутнiсть негативних наслiдlсiв як для Постачальника в цiлому, так i для конкретних
працiгlнrткiв Постачальника якi повiдомили про факт порушення.
12.10. У разi вiдмови ПостачалыIика вiд надаIlня Iнформацii, яку визнаI{ено у цit Угодi,
фактичного ненадання такоi iнформачiТ, надання iнформацiТ з поруrIrенням c,TpoKiB. встановлених у
цiй Уl'одi, або надання недостовiрноi Iнформацii, Покупець мае право в односторонl]ьому порядку
Вiдмоllитися вiд виконання Угоди шляхом направлення письмового повiдомлення п])о припинення
Угоди через 5 (п'ять) робочих днiв з моменту направлення повiдомлення.
У разi надання lнформачiТ не в повI]ому обсязi, так само неподання i,нформачii зазначеноi у
(,Щодаток
Ns2 до цiсi Угоди) Покупець направляе повторний запит про надаrIня Ilrформацii за
формi
вказаЕ:ою формою з метою доповнення вiдсутньоi iнформацiею iз зазначенняlи cTpoKiB ii надання. У
ptBi нетtодання Taкoi iнформацii, порушення cTpoKiB iT rrадання, а також надаI{ня недостовiрноi
iнфорlиацiТ Покупеuь мас право в односторонньоlчIу порядку вiдмовитися вiд виконання Угоди
шляхсN{ направлення письмового повiдомлення про припинення Угоди через i! (п'ять) робочих днiв з
NIoMeH ту направлення повiдомлення.
12.1 1. Зазначена у цьому роздiлi умова с iстотною умовою цiеi Угоди вiдповiдно до частини l
ст, 63tiЩК
I

Украiни,

L_-- _

NIII. Додатки до Угоди

;]
.1
i

Додаток },lb 1 : Технiчнi i якiснi характеристики та вимоги до товару.
1 3.2. Додаток NЪ 2: Форма
- <Iнфорп,rаlдiя про власникiв контрагента, вкJIючаючи кiнцевого
бенеф iuiарного власIrика (KoHTpo:repa)>.
13.3. Додаток NЬ 3: КритерiТ ознак пов'язаних осiб.
13.1 .
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Додаток Л}1 до Угоди

Т'ехнiчнi i llKicHi xirpaкTcpptcтиKи та вимоги до товар},

Opicн

,овIIшI{

п

к

од.

лъ
п/lr

l
2,-

цIщфу
шт.
шт.
шт.

l0.

або еквiвалент
(пiд,гtэ.89х14)
гltутий
4-45-50-бЗ-l5ГС
ГОСТ
2279З-89
або еквiвалент
Iвiд
Bi,IB iд гнутий 4-45-50-80-30ХМА (пi;ц Tp.89xl6) I'OCT 2279З-89 або еквiвапеlтт
Bi.rBвiд гнутий 4-45-50-100-20ХЗМВФ (пiл тр.89х16) ГОСТ 2279З-89 або
екlзiтiвалент
Вi.цв iд гцутий 4-15-25-80-30ХМА (гriд тр.42х7) ГОСТ 22793-89 або еквiвапент
it 4-30-25-80-ЗOХМ,,\ (lriдц r,p.42x7) ГОСТ 2279З-89 або еквiва_пент
Вi,цв
Вi,цв !ц !щзцЦ:4!:15:ý! -З9Д]Щ!1,,rir: р {ЦZ) ГО С Т 2 2 7 9 3 - 8 9 або еквiвалент
Вi,цв iд гll),тrтii 4-60-25-80-30ХМА (пi;ц r,p. {2х7) I'O(]T 2279з-89 або еквiвалент
Кс лiно 1 -6511-25-20 (пiд тр.89х8) ГС)СТ 22818-89, або еквiвалент
Кс.лirrо 1-80/] -25-20 (пiл тр.114х10) ГОСТ 22818-89, або eKBiBa_lleHT

11

Кс.лiно 2-

|2.

Кс.лiно 2-6511-З2-20 (пiд тр.89х12) ГОСТ 228|8-89, або еквiвалент

шт,

13.

Кс лiно 2-6511-40-15ГС (пiд тр.89х12) ГОСТ 22818-89, або еквiвалент

шт.

|4.

шт,

l6.

Ксл iHo 2-80/1-З2-20 (пiд т11.114х14) ГОСТ 22818-89, або еквiвалент
КслiiHo З-25l1-63-15ГС (rriд тр.42х6) ГОСГ 22818-89, або еквiвалент
Кс,л но 4-25l|-80-ЗOХМА (пiл тр.42lхб) ГОСТ 2281t1-89, або еквiвалент

|7.

Кс,л

шт.

18.

Кс,л iHo 4-10/i-80-ЗOХМ.t\ (пiд тр.22хб)

ГоСТ 22818-89, або еквiвалент
Кс,л iHo 4-10l1-100-20Х3МВФ (пiд l:p.22x6) ГоСТ 22818-89, або еквiвалент

шт.

4-15l1-100-20ХзМВФ (пiд l,p.32x6) I-OCT 22818-89. або еквiвапент
Кс,л iHo 4-15l1-80-3OXMA (пiд тр,З2х6) ГОСТ 228l8-89, або еквiвалент
Кс,л iнo 4-15l1-(lЗ-l5ГС (lriд тр.З2х6) 0-0C Г 22,3l8-89, або eKBiBaTleHT

п]т

ГоС Г 2281 8-89, або еквiвалент
Кс,л но 2-15i 1-32-20 (пiд тр.32х5) 1-ILЦ_?qЦ{%з9п еквffi
Ксlл но 4-5011-63-15ГС (гriд rp.89xl4) ГОСТ 22818-89, або еквiва-пент
Кс,л iHo 4-5011-80-30хМд (пiл тр.89х16) ГоСТ 22818-89, або еквiвалент
Ксlл iHo 4-5011-100-20Х3МВФ (пjд ry.89х16) ГОСТ 22818-89, або еквiвалент
Ксrл iHo 4-611 - 1 00-20ХЗМВФ (rriдi,г1l. 1 5х4) ГОСТ 22818-89, або еквiвалент
Лiнзоl
нзовидI{е з'сlltlанllя М3Зх2, Ру10{)Iч{ГIа rriд r р.32х7 (флаrrчi по ГОСТ 9399'-81
]уцера по ГОСТ 9100-81,.lliнзtл 5,tпiльнюlочi по ГОСТ 10493-81, шпильки по
ш:]уце
г()ст
СТ 1 04 84- 8 0, гайýg_ц9_|Q9l]_0 12 )jЦ0")_
нзовидне з'еднаtIня МЗ3х2, Ру63.0МПа пiл,гр,З2хб (фланlдi по ГОСТ 9З99-8l,
Лiнзов
,уцера по ГОСТ 9400-81, лiнз1.11,ttli",tьнюlочiпо ГОСТ l0493-81, шпильки по
ш:]уце1
)СТ 10484-80, гайки по ГОСТ 10495-80)
г()ст
нзовидне з'сднання МЗ3х2,Ру80.0МГIа пiл тр.З2х7 (фланчi по ГоСТ 9399-81,
Лiнзоt
ш:]уце
rуцера по ГОСТ 9400-81, лiнзlt уlцi,lьнюlочi по ГОСТ 1049З-81, шпильки по
г()ст
)СТ 1 04 84-_8_q.д3I", кgдо LqýЦ q, 19 |: 8 0I_

шт.

3.

4.
5.
6.
1
8

9,

15.

19.

20.

2|,
22.

2з.
24,

25.
26,
27.

28.
29.

1

5/

1

-3 2 -2

0 (пiд тр. З 2х5 )

Г

qq

j4Ц

шт.
шт.
llIT.

шт.
шт.
lпl,,
шт.
шт.

Ч *б_"_:ч,эздggL

шт.
шт.

шт

Кс,л iHo

Кс,л но 2- l5/l -40- 15ГС (гriд ry.32х6)

шт
шт

_

шт,
шт,
шт.
шlт.

шт.
к_,г

)

30.

31.

к-т

к-т

Лiнзовидне з'еднання МЗ3х2,Ру40,0МПа пiд тр.32х7 (фланцi по ГОСТ 9399-81,
шl,уцера по ГОСТ 9400-81, лiнзи чп{iльнtоIочi по ГОСТ l0493-81, шпильки по
Гс)СТ 10484-80, гайки по ГоСТ l0495-80
Оrrора ОПБ2-89 ГОСТ 14911-82. або еl<вiвалент

ГОСТ 14911-82" ебо r,квiвlлент
ОГIБ2-32 ГОСТ 1491 1-82, абtl clcBiBzurcltt
ОПБ2-42 ГОСТ i4911-82, або еквlвалент
ОПБ2-57 ГОСТ 1491 l -82, або еквiвалегtт

Огrора О1-IБ2-114
Огrора
Оrrора
Оrrора

Перехiд 4-10x6-1 00-20Х3МВФ (22х6-1 5х4) ГОСТ 22826-89, або еквiвален,т

00-20Х3МВФ (З 2х6-22х6) ГОСТ 22826-89, або еквiвале-нт
Перехiд 4-1 5х1 0-63-1 5ГС (З2х6-22,х6) ГОС'Г 22826-89, або еквiвалент
Г[срехiд 4-25х1 5-1 00-20Х3МВФ (-l2x7-32x6) ГОСТ 22826-89, або еквiвалент
Псрехiд 4-25хI5-80-ЗOХivLА (42х7 -З2х6) ГОСТ 22826-89, або еквiвалент
Перехiд

4- 1 5х 1 0-

1

f[6lрехiд 2-65х40-40-

5ГС (89х 1 2-57х6) ГоСТ 22826-89, або еквiвалент

1

Пс рехiд 2-8 0х65 -3 2-20

(1

1

4х

1

4-89x_1_2ll9Il?9?

MIla ГО(:Т 228_12^89
МПа I'OCT 2.28l2-89

Термокишення Ру100

I'ермокиt_tтеllня Р5,63
'Гермокиt_lIеllllя Ру80 МПа

iйник
Трiйник
Трiйник
Трiйник
Трiйник
Трiйшrк
Тр

2-65х6140-

15

ГС

9-

В

q,

"б"

.-"Ц*

ГОСТ 228|2-89

ýЦ:ц ý|лЦЦq!|

_??

822

-8

: .бr rчц9д9ц

4-10х10-80-ЗOХМА (пiд тlэ.22хб) ГОСТ' 22822-89, або еквiвалент
4-15х15-100-20Х3МВФ (пiл тр.32хб) ГОСТ 22822-89, або eKBiBaJIeHT
4-50х50-100-20х3МВФ (пiл тр. 89х18) ГоСТ 22822-89 або eKBiBa;leHT

4-50х50-80-30ХМА (пiд тlэ, 89х16) ГОС1'22822-89 або еквiвалент
1-65х65-25-20 (пiл тр. 89xlt) t-OCT 22,822-89 або еквiвагlент
Трiйнl.rк 1-80х80-25-20 (пiл тр. 1 i4x10) ГОСТ 22822-89 або еквiвалент,

57.

Тр

iйник

Трiйник
Тр

iйник

Тtiйник
Трiйниrt

ГС (пiд тр. 3 2х Ф !99IЗЦI2з9g:чЦзI9ч
2-65х65-З2-20 (пiд тр, 89:ЦL]_9ýr?ýZZ-Вq .б"
2-80х80-З2-20 (пiл тр. 1 14х i 4) ГОСТ 22822-89 або еквiвалент
4-10хl0-20Х3МВФ (пiдтг.22х6) ГОСТ 22822-89 або еквiвалент
4-50х50-6З-l5ГС (пiл т1l, Е9х14) ГОСТ 22822-89 або сквiвалетlт

2_

i 5х

1 5

-40

-15

.-"i*

Трiйнlrк перехiдrrиir 2-65х10-З2-20 (lriд тр. 89_t12-57x6) ГоСТ 22822^89 або
cKBlBa ]е]]т
Ф,:tанець 50х105, Щу5Oмм Ру105.0N,{Па

ГОС'i-289l9-9l пiд Tp.89xl8,

з

KMI{

ГОСТ 28919-91 пiд тр.89х14, з КМЧ
Ф;lанець 65х35, ffу65мм Ру35,0МПа ГОСТ 289l9-91(!зовн.245мм) пiд Tp.l39x12,
к14ч
Ф:tанець 65х35ф, .Щу65мм Ру35,0NIПа ГОСТ 28919-9| (Щзовн.195мм) пiд
,89х|2,з КМЧ
Ф:lанцева пара 50х105, Ду50 Ру105],{Ц.
|9gIё219-91 "iо rр.89-18 lЧ
Ф"rанrtева пара 50х70, Ду50 Ру70,0МtJа ГОС'Г 28919-91 пiд Tp.89xl4, з КМЧ
Ф.:tанець 50х70, ,Щу5Oмм Ру70,0 МtТа

бir"ц""-*р"

ОЗ"ЗS,

9х|2, з ItМЧ

ДуОЯ*

rr-ii

ЙТЙГОСГ ZBql9-9l

стор. l3 з

lб

Ц-r-.l95rф

"iд

з

Штуuерна колодка пiд зразки корозiТ IJIKO 50/l05,0-Yl (корозиметр) ,Щу5Oмм
$ l05.0МПа з КМЧ (фланцi по ГQi-lДЦ9Р_LдЦ
Штуuерна колодка гtiд зразки коlэсlзii I]П(O 50/70,0-У1 (корозиметр) !у5Oмм
70,0МПа з КМЧ (фланцi по I-O(j't-28919-91 пiд r,p.89x14
Штучерна колодка пiд зразки корозiТ llIKO 65/35,0-Yl (корозиметр) !y65мM
35,0МПа з КМЧ
цi б5х35ф по ГоСТ 28919-91

тр.89х18)

Зазна.tений перелiк з'сдlrувальних

доповlIеЕиii, в за.llеясIlос гi вiд ви

трчбопроводiв явля€ться
lt.ltli rlrl,грсбll Зам овllика.

дета.:Iеl:'t

1rобн

_

орiснтовнипr i може бути

ПrДПИСИ CTOPIH:
постачальник:

,=
а

\

(PJи. Рогожин)

]]__(М.I.Рицчrr

стор. 14 з

lб

Додаток Л!2 до Угоди
Д. o&,zo ag.p.

Nпzr-/;д

Iнформаrцiя про власlrlrкiв коtIтрагента,
вклIочаючи кiнцевого бенефiltiарного власника (контролера)
iз зазначенняп,t всього ланцюжка власникiв,
вкJIючаючи кiнцевих бенефiцiарних власникiв_ (контролерiв)
станом на << !7>, ОЬ , ZO 49р.
(форма)
l

fIайменуваllнп
органiзачii
(rlайменування,
мiсце:lнаходження,

IПЦ

].п

з

Власники (акшiоrlери) органiзачii, iз зазначенням
частки в Уо (найменування, мiсцезнаходжеrlня)
I

ТОВАРИСТВО

Рикун Марина IBaHiBHa,

()БмЕжЕною

ВЦПОВЦАЛЪНIСТЮ

нАуково_
I}ироБничЕ
ш,,цпри€мство
6.,гЕхноЕкс,,,

49047, м.,Щнiпро,
вул. JIитовська, l, оф. 2,
Iп1{ з 15406404667 .

виданий 20.

l 0. 1991

паспорт серiя

р. Красногвардiйським

Пiдтверджуючi
документи,
найuенування
рtэквiзити,
пасlrортнi данi

АЕ 7'76'14З
РВ УМВС

УкраIни в l{нiпропетровськiй областi,, IПН 23305 131142:.,
що володiе часткою (вартiстю l l 800 гривень 00 копiйок
або 50Yо) у статутному (складеному) капiталi Товариства.
Скрипtlи к С)лексiй I}олодим ирович, паспорт cepilt
АК l56943 видаltий l4.07,l998p. !нiпровським РВ
l\,{v vl\{Elr- - п
tyvltw r PvDvDNrrl
областi,IПН 285020393l, що володiе часткою (BapTicTro
l l 800 гривень 00 копiйок або 50%) у статутному
(складеному) капiталi Товариства.

Статут

тов нвп
((тЕхноЕкс,

]Ц.!Qрцдичнi особи, якi е власниками наступних piBHiB (до кiнцевих
]Y. Кiнцевий

lщlарнци власник (контроле
Рикун Марина IBaHiBHa, що мешкас за адресою:
тов нвп
м. Щнiпро, вул. Робоча, буд. \76-а, кв. 6.
",tЕхноЕкс,r,
49|047, м.,Щнiпро,
Скрипник Олексiй Володимирович, що мешкае за
вул. JIитовська, 1, оф.2,
адресою: пt. Кам*янське, пр. Наццнiпрянський, допл
IпI{ 3 |5406404667 ,
м 1 1, квартира 21.

Паспорт,

Стаryт.

Ппшцiпкq

власнuкiв / бенефiцiарiв / акцiонерiв фiзччlttх осiб вкqзqпtu ПIБ, IПН, паспорmнi daHi mа часmку в
власнuкiв / aKtlioHepiB юрuduчнuх осiб вказсtlпч:
- наiьменування, форму власносtпi, IНП, ,мiulезносоdлсеннst пlа часmку в|% в ореанiзацii
- вкQзаlпu cBoix BлacttttKiB (do кiнцевuх)

,Щля
,Щля

,n"|Z,,

оL.

2о79_р.

Ё

-*
Ь.: ;

t},r/

/

ч,":Х

Y-?:"-Y
ПIЛПИСИ CTOPIH: У

fr,лцств.0 э

ъ\)^- " постачальник:

<ЭY.лtС|Чl".

)-

ба"-jffi'IiЕ9ць:
,-Z
./-л,х*.{ýr

а-

(M.I. Рикун)

4
I!

\2

4;i

<р

стор. 15з lб

О%

Nl

Додаток Л!r3 до Угоди
ll-q( с вИ !7, О& zo7Qp.

Криr,срii ознаli tloll'ltзallиx осiб:
- tоридична особа, яка здii.tснюваJlа пiд час IIроведення процедури закупiв.тi за результатами
Уголу (далi - процеJ()р.L закупiв;ri) KoHTpo.:rb над Постачальником, який був

якоТ укладено цю

Учасв:иком* та визнаний переможIIем гtроцедури закупiвлi або контролIоваJIася пiд час
проведення процедури закупiвлi такипt Учасником процедури закупiвлi, або перебува-па пiд час
провецеrIня процедурLI закупiвлi rrjд спiльним контролем з таким Учасllиком процедури

закугl_ влi;

- фiзична особа або члени iT ciM'i, яrсi здiйснlовали пiд час проведення процедури закуlliвлi
контроль над Постач&|Iыtиком, який був Учасrrиком та визнаний перем()жцем процедури
закуп влi;
|
- учасник проIIедури закупiвлi,lслуясбова (посалова) особа якого пiд час проведення
процедури закупiвлi була уповнова}кена здiйснюва,ги вiд iMeHi Постачальн_ика юриди,lнi дiТ,
спрямованi на встановлення, змiну або зугtlлненt*я цивiлIьно-правових вiдносин, та члени ciM'i
такоi элужбовоТ (посадовоi) особи;
- постачальник, який пiд .1пa про|Iедури закупiвлi був Учасником (визнаний перемоясцем)
tцодо якоl,о фiзичlli особи - lIлени ,геlI.]1срl{ого комi,гегу, KepiBHlrK Покупчя таlабо члiени ixHix
сiмей" здiiiсlttова"irи коIIтролт, або бу.тtи 1,1toBlIoвilrкelli здiйснювати вiд його iп,Iеrri rоридичнi дii,
спрямоваrti на вс,ганоi]лення, змiну або з1,1rинеtlтtяt 1_1ивiJtт,н()-правових вiдltосин.
Пiд здiйсненням l(oHTpoJIIo розуп,liсться пцотrллtlзiсть :здiйсltення вирiшального впливу або
вирiшальниЙ вп.ltив на господарську лill:tl,rriсть Учttсника процедури закупilзлi безпосередtiьо
або чt:рез бiльшу кiлькiсть гtов'язаних фiзичних чи юридичних осiб, що здiйснюеться, зокрема,
шлях()м реа_гliзаuii права володiння або користування BciMa активами чи ix значною часткою,
права вирiшального вп-rIиву на формуваI{ня cкJlally, результати голосування, а також вчинення
правочинiв, що надаIоть мохi.ltивiс,гt, визI]ачilт]{ умови господарськоi дiя.пьностi, надаваl,и
обов':lзкоIli до врIконання вказiвttи аJо вlIкоtiувати функuii органу управлiння Учаснl,tка
проIIедурII закупiвлi" або володiння часl,ttою (паем, IIакетом акцiй), що cTaHoEiIITb не менше Hiilt
25 вiдсоткiв ста гутltого капiтzutу Учасгlлtlса проце/tури закупiвлi.
,Щля фiзичноi особи загальна cyN{a воjlодiltня часткоlо у стату,гI{ому капiталi Учасника
процедури закуlriв.lIi визначасться за-пея(но вiд обсягу корпоративних прав, що сукупно
нЕlлеж:ать такiй фiзlлчrriй особi, члеIJам jT сiм'i та юрI.IJ(ичнлIм особам, якi контролюIоться TaKoIo
фiзичгrою особою або членалли iT ciM'T.
Члеrrамрt ciM'i вва;каються подруlкжя. дiти, батьки, рiлнi брати i сестри, дiдусь, бабуся,
он)ки, ),си]{о]]л]овit.ti, 1cliHotlJle.Hi, а Ta]i())K iHtrli tlсоби, ,]а уг\{ови iх постiйного ]lроживання разом
з IIов'язаною особою i ведення з нею cttilll,Hot,o гuсilодарст]]а
Iьrпli особи, ,It(Itlo наявнi irlшri фак,глt i обставини, якi свiдчать про здiйснення
безпоэереднього або опосередкованого ](oHTpo-rIIo чи впливу на Постача-пьнI-{ка чи iгtlлих
учасникiв процедури закупiвлi (KpiM у.lасtrикiв з високим ризиком пов'язаностi) *,t.
:

* Вэюuваспtься
у розуtliннi diючоео в
мо.менlп умаdання Уеоdu,

АТ кУкресввttdобування> Поряdку закупiвель

moBapiB, робim пха послу2 на

*" Крumерii' Bucolioeo
рiвня рtlзuку пов'raзаноспli Y,tacHuKa процеdурч закупiвлi mа у.мовu, якi Зqмовнuк ,vuс
пРаво вl{Jllочllпlll в yeody, яка укlаdасmься з mqKLlJ|l Учасн1lколl, вllзначаеmься ч1,1ннlL|чl. Реzламенпlом закупiве,чь
пtов ар i в, р об i tп пl а.

п о с., t1,7

А'[' к У кр,lа звttd обув

Iа.пьIIик:

cl

t t t t

я l;.

il ЩПИСИ CTOPIII:

(M.I. Рикун)

,l
l

Покупеuь:

.

"поi,
,lнЦИ

{m F_,r"Ч,fi,ffi.ъ#
стор. 16 з lб

Поку

Рогожин)
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