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Товариство з обмеженою вiдповiдалыliстю ,,ворлlРдЩ мдIIуФдкчУрIrш,I.!.''
да_гri
Пос,тачальник, В особi генерального директора Барташа В. А.,
Що дiс п:а пiдставi Статуту, з
однiсi сторони, та
АкцiонерНе товариСтво <Укргазвидобування)>,
Покупець,, в особi заступника
4aJri
матерiально-технiчного забезпечення фiлiТ
директора
Газопроми:слового управлiння
<<ПолтавагазвидобУванIIя)) Рогоrкина р.м.' що
дiе на пiдста"i лЪuiре"о;;i
Ъ:Г00 Д вiд
13,12,2!18 р., з iншоi сторони, разом iMeHoBaHi надшri - Сторони,
й;;да*rий .Щоговiр поставки,
далi -.Щоговiр про наступне:
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-
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r Предмет
тт_л---_ Угоди
I.

'

t.t. Предметом цiеi Угоди е поставка Постачальником витрапlш( матерiа-гriв, частин та
- Товар), перелiк яких зазначений у Специфiкацii: (д,эдаток Nsl
Уго;щ)' за результатами проведення Покупцем конк}рентного Biir5opy 'вiдповiдно до
до
встаIIовленогО У ПокупцЯ поряiIкУ Проведення закупiвель ToBapiB, та
послуг
робiт
АТ <<Укргазвидобування) за рамковимИ угодамИ (далi - конкуренТний вiдбiр), згiдно
,Щолатку Nэ5
до I)еглаМеIlту взасмодiI структурних пiдроздiлiв ДТ <Укргазвидобування>> пiд час закупiвель
ToBapiB, робiт та послуг, затвердженого рiшенням Правлiння вiд 1B.riZ.Zglglp.N937l,
u
"u.дЬrо.о
дiю наказом вiд l8.02.2019p. Jфl16 (надалi - Порядок).
1.2. Постачальник зобов'язуеться поставити Покупцевi Товар, u ГtЬ*уп.uь - прийняти
i
оплатити Товар на умовах даноi Угоди.
1.3. Постачальник гарантус, що Товар, який е предметом Угоди е в Еього в наявностi та
належить йому на правi власностi або iншому речовому правi, що нада€ йому право
розпорядЖатисЯ Товаром, е новиМ i не був у використаннi, не перебувае пiд .чбороrо.,
вiдч,уження, арештом, не е предметом застави та iншим засобом забезпеченrrя u"пъrrчпп"
зобов'язаНь переД будь-якиМи фiзичпИми абО юридичними особами, державним1I органами i
дер}l(авою, а також не е предметом будь-якого iншого обтяження чи обме;кення, п:ередбаченого
чинrим законодавством УкраiЪи.
, 1.4. Постачальник пiдтверлжуе, що укладання та виконання ним цiеi Угоди не суперечить
ПРИJIаЦЦЯ ДО ОРГТеХНiКИ (ДаЛi

i

]

норМам чинного законодавства УкраТни та вiдповiдас його вимогам (зокрема. щодо о:гримання Bcix
необхiдних дозволiв та погоджень), а також пiдтверджуе те, що
укJIадання та виконання ним цiсТ
Угоl(и не суперечить цiлям дiяльностi Постачальника, положенням його
установчих l(oK1лv{eHTiB чи
iншрtх локальних aKTiB.
1.5. ПостачаJIы{ик, пiдписуlочи цю Угоду, повнiстю та беззастережно
усвiдомлюе та
погоджусться, що у разi невизнання його переможцем по
разовим проце,цурам конкурентного
вiдбllру, загальна кiлt,кiсть Товару, яка буде поставлена Покупцю протягом дiт цiuт У.ьди, може
дорitзнювати нулю за цiею Угодою.
I

l

Товару

II. Якiсть
Постачальник
повинен поставити Покупцй Товар, передбачений цiею Угодою,
|
якiсть якого вiдповiдае сертифiкатам якостi або паспортам виробниrса, .щер;лtстандартам,
технiчним або iншим умовам, якi гrред'являються до Товару дuпоiо вид)/ та пiдтверджуеться
2.1.

вiдп,эвiдними

документами.

d

l

i надiйнiсть Товару, що постачастьоя, протягом
|й'*ocтpoкy.ГaцaнтiянaтoBapвiдпoвiдaсгapaнтiйнoМycTpoкyвиpoбникa.>.
2.2.постачальник гарантуе якiсть

Ii
|l 3.1. У оазi виникнення
|,
*о**:Тт::

]i
]

III. Поставка

Товару

.

у Покупця потреби у ToBapi, Покупець прQводить разовi процедури
до встановленого
З,2. !ля "-,11"лрJllлпов]лно
проведення конкуре}Iтного вiдбору Покупець одночасно nui.rnu.
BciM учасникам,
якi пiдписirли рамкову угоду, запрошення подати чiнову пропозицiю
що,цо постачання Товару
шляхом направлення Постачальнику поштою та в електроЕному виглядi
на електронну адросу
Постачальника вказану в Роздiлi XIV даноi Угоди, повiдомлення, в якому
зазначас:
- найменування та мiсцезнаходження Замовника
;

Порядку.

;

,

J.J. \-I,PUк rruлачl цlновоl пропозицll постачання Товару
для Bcix 1"rасникiв, якi пiдписали
угодУ складае 10 днiВ з моментУ отриманнЯ повiдомлення вiд Пок;lпця. Факт отримання
:?:::Ч:li]'ОДu'" ЦiНОВУ ПРОПОЗИЦiЮ ПiДтверд}куеться повiдомленням про вручення поштового
p€IMKoBy

;"';;i?

;;;;;;;;;;

електронного листа.
3,4, ПокУпецЬ проВоДиТь роЗгляД цiнових пропозицiй, якi надiйшллt
вiд
__ _] протягом
данот
3 робочих днiв з моменту отримання ними повiдомлеrн" учасникiв
угоди,
Покупця, з
"i:ц
УРаХУВаННЯМ ЧаСУ ПОШТОВОГО ОбiГУ. ПеРеМОЖЦем е той учасник, пропозицiя якого
a
економiчнсl вигiдною за цiновим критерiсм за
"uйбirrurп
умови iдентично.ri To"upy. Щiнова пропозицiя
надана Учасником рамковоi угоди, е офертою i не може буги змiнена
ним у подальшому. Поставка
Товару мо}ке здiйснюватися за цiею Уголою лише
Покупець визI{ачить П,остачальника
у разi
переможцем разовоi процедури конкурентного вiдбору. "*що
3,5, Покупець повiдомляе Постачальника .rро визIIачення його
переможцем шляхом
надсилання електронного листа на електронну адресу Постачальника
вкaвану в Роздiлi xlv даноi
Угоди, Повiдомлення Покупцем ПостачаJIьника про визначення його пер9можцем,
е акцептом.
Пiсля отримання повiдомлення, Сторони погоджують
умови та строки пост€tвки Toвitpy. Поставка
товару здiйснюеться за цiною, яка зазначена
у цiновiй пропоъицiт наданiй Поl;тачальником
Покупцю, В разi невиконання або ненаJIежного виконання переможцем
рЕlзовоi процедури
конкурентного вiдбору своIх зобов'язань з поставки Товару .rрЬr".ом
строку визначеного в
цiновiй пропозицii, Покупець може вибрати iншого учайика paMkoBo.i
який надав
пропозицii разом з переможцем разовот процедури конкурентного вiдбору, угоди,
а до Постачальника
застсlсувати штрафнi санкцii згiдно Роздiлу VII даноi Угоди.
3,6,,ЩатоЮ поставкИ ТоварУ с дата пiдписанНя
уповноваженими пРедсаавЕикап{и CTopiH
акту приЙмання-пеРедачi Товару або видатковоi накладноТ по кожнiй поставцi
Т,ЭВаРу по цiй
Угодi. Право власностi на Товар переходить вiд Постачальника
ДО ПокупrIя з дати пiдписання
Сторонами акту приймання-передачi Товару або видатковоi накладноi.
t 3,7, За вимогою Покlпця Постачальник письмово повiдомляс Покупця i вантажоотримувача
про гlотовНiсть дО вiдвантаЖення Товару mJUIxoM направлення листа (лл"
рЪзидента).
постачальЕик за 5 днiв до дати вiдвантаження Товару .ооо"'"aаний
надати Покупцю
/1maтrлAr'
f(факсом
ллл
лЕлr.йа
'
або
електронною
поштою)\ наступну iнформацiю:
о номенклатуру Товару;
. BapTicTb Товару;
о кiлькiсть мiсць;
о габарити Товару;
о вага нето/брутто.
Вiдвантаrкення Товару здiйснrоеться пiсля отримання Постачалъником
погодження
Покупця (лля нерезидента).
I

ПОКУПЧЯ абО ВаНТаЖООТримувача Постачальник зобов'язаrrий
вiдваrrтажувати
присуtностl уповноважених представникiв Покупчя.
пiсля закiнчення вiдвантаження ПостачшIьник повiдомляе про
це
];1i ванта

."ллл"[j:*:,]:::УЧОЮ
l овар в

Ir::::j9 :ry:

]

loo.., Покупця наступнi док}менти:
товаросупровiднi документи (товарно - транспортна
накладна);
сертифiкат якостi таJабо паспорт виробника (наъибiр
Покупця);

3.10. ПостачzUБЕик.Еадае на

о

,
.

о

сертифiкат вiдповiдностi (за вимогою Покупця);
iнвойс (лля нерезидента);

п. 3.10 даноi Угоди, наступнi документи:

При здiйсненнi перевезеt"rня Товару залiзничним транспортом:
дJUI резидента: оригiнал акту приГlмання-передачi Товару
та копiю за-пiзничноi накладпоТ,
дJUI нерезидента: оригiнали акту приймання-перелачi ТЪвару
та залiзничноi накладноТ.
3,1 1.2. При здiйсненнi перев...пrr" Товару
автотранспортом:
ТоварУ або видатковоI накладноi, другий
3.1 1.1.

;#*:::*:::"З:'::л?Y.:|ТY:.','5Т'IЗ{uui
,;;,**;;,*#r,iJf "
-для нерезидента оригiнали акту приймання-передачi Touapy
та мiжнародноТ
автомобiльноi накладноТ (CMR).
3.11.3. При здiйсненнi перевезення Товару авiатранспортом:
i

lI_*_
приймання-перелu* Тоuфу та авiацiйноi вантажrтоi
накладноi.
-{:]л
НеРеЗИДеНТа ОРИГiНаЛИ акТу приймання-передачi
l
Товару та авiацiйноi вантажноi
накладноТ (Air Waybill).
, 3,11,4,Постача,гьник, до момеrrry вiдваr.гаження Товару, попередъо поюдку(: з Поrсупцем
- для резидеIIта оригiнал акту

1

наДаitrидокуvrенгiв,щовказанiвпiдгунюахз.l1,1-3.11.3тавпунктiжз.z,з.tОУгода(лrянерезидеrrга).
I

3,12, Якщо Постачальник вiлповiдно
до
оформленНя Товару, BiH зобов'ЯзаниЙ надати nonii

умов поставки caMocTiitHo здiitснюе митне
дЬЙентiв, un*u"r" у п. :r.1l (д* нерезидента)

Та О('ОРЦЛеНУ ЗГiДНО З Вимогами чинного
законодавства

УкраiЪи митну декларацiю (мд).
Товарно-транспортна накJIадна при перевезеннi 'Товару
uurfrurr..ropToy повинна буги
оформлена вiдповiдно до Правил перевезення BaHTarKiB
автйобiл""r* транспортс,м в УкраiЪi,
чинних на день складання товарно-транспортноi накладноТ.
lВiдправлення документiв uпаза,rrх у пунктах З.10. та 3.1l. цiеТ Угоди здiйснюеться
постьчшьником протягом 2-х (двох)
робочих дrriu . дати поставки, нарочним або рек()мендованим
лист()м кур'ерською поштою, аJIе булr-"поrу
у
разi'не пiзнiше 5-го .r""nu пriсяця, наступного за
мiсяцем поставки.
3,13,

По прибугпо Товару в кiнцевий пункт призначення його
приймання проводиться
-YДД"T

безпосередньо

tlvr

v

вантажоотримувачем.

3,14, Передача та отримашШ ТоварУ шровомтьСя
на пiдставi alciB по#п*rr"-передаd товару
або заlдовiренiстю, вiдповiдно ло Iнсгрукцiiпрь
пор"док ресстрацiт вlцаних, повернутих i використаних
довiреностей на одерхtання цiнностей, затвершкетrоi наказоМ
ГIАТ <УкргазвидобуванIш)).
3.15. Приймання Товару по кiлъкЬстi проводиться

вiдповйно ло Iнструкчii пр порядок
приймання продукцii виробничо-технiчного npr.ruu."n"
i ToBapiB народЕtого споживанIш по
кiлькостi, затвердженоi постаrrовоЮ
!ержарбiТражу l,ГЭ П-6 вiд 15.0Ъ.1965 р., rro якостi, - Iнструкцii
про лорядок приймання продукцii виробничо-технiчного ,rpr."ur.n""'i
ToBapill
СПОЖIIВаННЯ За ЯКiСТЮ, ЗаТВеРДЖеноi постановою
"u|oono.o
Щержарбiтражу ]ф п-7 вiд zs.оц.qвЬ
р.о то
сертиr}iкату якостi таlабо паспорту Заводу-виробника.
У разi uri"obr,n" невiдпсlвiдностi в якостi або
-ПосТачаJ,Iьника
HecTari Товару' викJIиК представНикiв
- обов'язКовий, а представникiв заводувиробника - за вимогою Покупця. Виклик Покупцем
здiйснюеться в письмовiй
формi таlабо в
елекц)онному вигJIядi на електронну адресу Постачальника,
вказzlну в Роздiлi XIV даноi Угоди. У
випадкУ неявкИ предст[Iвника Постачальника (виробника
Товару - ,u u"rогу Покупця) в строк,
вказший у викJIику Покупця, пiдписанням
даноi Угоди Постъчальник надае згоду, про те, що
Постачальник погоджуеться з оглядом Товару на
np"or", вiдповiдностi кiлькiстi/якостi 11окупцем та
з актом, складениМ Покупцем в односторонньому
порядку за результатами такого огJUIду. Сторони
IнструкцiИ, вказаних в дirному пунктi Угоди,
ж:fiнý:;,#""#ч:"::::,",]i:y:11:
врегулiювавши
своТ вiдносини на власнltй:,a l:r"жены
розсуД, то прiоритет мають норми цiеТ Угоди.

Ii
|

з,16, Вi.щrовiдаьнiсть за правlальнiсть та повноту оформлення товаросупровiднIIх
локlментiв i
наслiдки, пов'язанi iз затримками цри постачаннi Товару, приймае
на себе Постачаьник.
З,17, ПрИ виникненНi додатковиХ витрЕIТ
У зв'язку з неправшьнiсtю оформлешrя
товарсупровiдпо< докуrиентiв або HeMoKrиBicTlo вiдцlравrlення Товару
a Ъ1д* ПостачаIБI*Iка TaKi
витtr}ати (у топrу,мслi гlо доставцi Товару в кiнцевий .rуrr*,rр"значеrrrrя)
Йй.*оп,,*ся Постача.гьником.
3,18, Вантахсовiдправником Т'овару за цiею Угодою е Постачаrrьник
або завод-виробник,
або уповноважена (залучена) ними особа.
r 3,19, Упаковка i маркування Товару повиннi вiдповiдати встtlновлеЕим правилilм,
стаЕдартам i технiчним yMoBilM.
3,20, Упаковка повинна забезпечувати повну цiлiснiсть Товару при
транспортуваннi yciMa
видами транспорТу, включаючи IIереванта}кення, а також мати пристос)/вання
дJUI можливих
перс)вантажень як за допомогою пiднiмальних механiзмiв, так
i ручним за,собом (за допомогою
вiзкiв i авто (електро) каром).
3.2l. Порядок i строки повернення тари: BapTicTb тари (упаковки) включено
в загальну
BapTicTb (цiну) Товару, тара (упаковка)
-,,..uoporna.I

I

1

I

l ._ _t.

]

IV.ЦiнаУгоди

ТОВаРУ Вказуеться у виставлених Рахунках-{эактурах в гривнях
з
__л_.|_1_1"_ЦY_:u_ОДИЕИЦЮ
-'
ПЩВ
(для
ураХуванням
резидента) або в iноземнiй валютi (для нерезиiента).
4,2, Загальна BapTicTb (цiна) Угоди визначаеться як су!{арна BapTicTb
Товару, поставленого
вiдпrэвiдно до Bcix Рахункiв-фактур акцептованих за
результатами конкурен,тного вiдбору за весь
перirrд дii Угоди.
У BapTicTb Ъвару вкJIючаються:
ПОНеСеНi ПОСТаЧаЛЬНИКОМ ПРи Митному оформленнi Ъвару
у пуlпсi вiдправки
'
l

,_^_|л::Т1:'З_*',
(ЗаfiЬсоВУетЬся' якЩо Постача_тlьник
- витрати на

не с резиДенТом

УкраiЪи)i

'

пiжрання та наванта}кення;
вИповiдrо до }а,{ов поставки, що зазначенi СпецифiкшцТдо
у
даноiУюда;

- транспорТнi витратИ

- витратИ на отримаНня дозвiлЫrоI докуъ,tентацii (у випадку,
якщо Така ВиIуIЕгаеться);
- витратИ пов'язанi
сертифiкф походження

Товару t|застосовуеться, якщо
л_З :,]рч.IvIаl:ням
Постача;rьник с нерезидентом
Украiни).
4,3, Загшьна BapTicTb (цiна) Угоди не може перевищувати 1 б36
945,0rD грн. (один мiльйон
шiстеот
-,л_]_ тридцять шiсть тисяч дев'ятсот сорок пrять грн. 00 коп.) з ПЩВ.
4,4, Щiна за одиницю Товару та загальна цiна Угоди може

Ьу." .ri,reHa (за р(ови, якщо
УгоДою передбачена оплаТа за Товар протягом 60 календарних
днiв uбо бiп"tп..rо бu*rу поЪru"п"
- стаI{дарТнi умовИ оплати) при застоОуваннi tryнкту 4.5.
Угоди.
4,5, Умови зменшення BapTocтi поставленого та неоплачеЕого
Товару з застосуваЕIIям
формгули дистконтуваI{ня BapTocTi Товару.
4,5,1, У разi, якщо Постачальник баяtае зменшити строки
оплати, визначенi цiею Угодою
(заст,эсовуеться лише у разi оплати за Товар по
поставки
протягом
60 календарних днiв або
факту
бiльпrе), BiH письмово звертаеться до Покупц" . .rро.rо.ицiею
стрсlки оплаги за Угодою
З ОД]:IОЧаСНИМ ЗМеНШеННЯМ BaPTocTi ПОСТаВЛеНОГо але не оплачепоaо ta,"apy, вiдповiдно
до
формули дисконтування BapTocTi Товару, вказаноi у п,4.5,2 Угоди.
4.5.2, Формула дисконтування BapTocTi Товару:
Е BapTicTb фактична : Х BapTicTb за Угодоrо (1 r/360 >< (t, - t.)),
де:
" Е BapTicTb фактична - фактична BapTicTb ToBapiB,
що оплачуеться окремим платежем, грн.;
Е BapTicTb за угодою - BapTicTb ToBapiB, яка визначена в Угодi;
t' - строки оплати, визначенi в Угодi (стандарт,нi
умови оплати), в календарних днях*;
t2 - строК фактичноi оплатИ (зменшенi сrаr,дuртПi строки, якi
узго2lженi С.горонами),
кЕrлендарних днях*;
- облiкова ставка НБУ (на дату коригування BapTocTi), збiльшена на вiдповiдний вiдсоток
. l ,згlдно
зпдно
з нижченаведеною формулою.
рlчних
пою.

,

,rй-r."

t1

t2

_Рц !0 до 30 календарних днiв
вiд 29 до 0 календарних днiв
*Якщо в Угодi строки
оплати
t', t'

r

облiкова ставка НБУ + 10%
облiкова ставка НБУ + 4%
визначенi в банкiвських днях чи iнших не календарних
днях,
чаються виходячи iз перерахунку таких днiв ка,rендарнi
у
,/:

днi.

--f,Z

По*у'.ц------ъ,

l._л-:
| 4.5.3.Покупеuь

]

протягом 5 ilобочих днiв'з дш отриманrrя вiд Постачаьника письмовоТ
пропозицii щодо зменшенIIJI cTpoKiB оплати та застосуВЕlння зв'язкУ
з циМ до BapTocTi Товару ставки
У
дисIiонтуВulння, визНаченоi за формулою, вказаною
п.
4.5.2
Угоди, повiдом;rяе Постачалir.rпu npo
у
сво!) згоду застосування вказаного мехыriзмУ, шJUгхом направленIш письмовоi
вiдповiдi на адресу
посгачапьника. У разi не направленrrя Покупцем такоi письмовоi згоди,
або направлення письмовоi
вiдrl,ови про застос}ъання формули д{сконтувЕlння BapTocTi Товару та
змен-шення cTpoKiB оплати,
BapTicTb Товару i строки оплати залишаються такими, як передбаченi в
Угодi.
4,5.4, У разi якщО ПокупецЬ погоджуеться iз пропозицiею Постачtulьника про застосування
l
.
формули дисконтування BapTocTi Товару та зменшення cTpoKiB оплати, BapTicTb пЪaruuпaпо.о *"
не с|плаченого Товару та вiдповiднО заг€шьна цiна Угоди змiнюються з
урахуванням формули
дисr:онт}ъання BapTocTi ТоварУ. У такомУ випадку змiна BapTocTi поставленого але ]{е оплаченого
ToBtpy, розрахованоТ за формулоrо дисконтуВання BapTocTi Товару, прс)воДИТЬС]я на пiдставi
вiдповiдниХ коригуючиХ первинних докуплентiв, пiдписаних СторонаЙлr (aKTiB коригування
BapTocTi Товару, paxyHKiB на оплату з новою цiною, тощо).
, 4,6, Путrкти 4.4 та4.5 цiеi Угодt не мояqlгЬ бути застоСоваrri на вже поставпенi та оппаченi Товари.
l ц,l.Змiна BapTocTi ToBapiB та загальноi цiни Угоди у зв'язку iз зак:тосуванням формули
диск:онтування BapTocTi Товару, не впливае та не зменшус
розмiр забезпеченtrя
зобов'язань по Угодi.
""-noru"""

V. }rоо"оо* здiйснення оплати
ll s.t. Розрахунки цроводяться
шляхом оплати Покупцем noor"lo, 60
i

]

(шiстдесяти)

кzrлендарНих днiВ пiслЯ здiйсненНя поставкИ Постача-гtьникоМ ТоварУ на
пiдс.гавi Рахl,нку-фактури,

пiдтlзердженого Покупцем, та пiдписання Сторонами акту приймання-передачi Товару
або
видатковоi накладнот, шляхом перерахування коштiв на pu*y"on П,эсiачальника,
або з

урахуванНям умов, передбачених п.4.5 цiеi Угоди.
5.2.,Що Рахунку-фактури дод€lються пiдписаний
уповноваженими представнI{кilми CTopiH
акт приймання-передачi Товару або видаткова накладна.
Покупець.не здiйснюе оплату за поставлений Товар, та така несплilта не е порушенням
| оплатИ зi сторони
cTpoky
Покупця у випадку ненадання Постачальником Рахунку-фuпrур" ru
оплатучи його неналежного

оформлення.

l б.1.
_
l Покупець зобов'язаний:

VI. Права та обов'язкll

ll

CTopiH

i

i
l

СВОеЧаСНО Та В повному обсязi сплачувати за поставлений Товар.

911
6.1,2.Ппиймати поставлений Товар,
J^

з

у разi вiдсутностi зауважень, згiдно актом
приймання-передачi товару або видатковою накладною.
6.2. Покупець Illac право:
6.2 J ..Щостроково розiрвати (пlипинити) цю Угоду:
6.2.1.1. У разi невиконання чи ненtlлежного виконаЕня зобов'язань Постачальником,
повiдомивши про це його за 30 днiв до дати розiрвання.
6.2.1.2. У разi вiдмовИ ПокупцЯ вiд виконання
угоди у зв'язку з вiдс}тнiстrо фiнансуванЕя
таlабО втратИ потребИ у закцriвЛi, у томУ числi
.u;".nY
зi змiноЙ технiчllиХ
у
Ло toBapy
(прелмету закупiвлi).
"rrо.
l|^6.2.1.з. У пазi вiдмовИ одногО або бiльШе уrасникiв-перемоЖцiв, З якими укладено paMKoBi
УГОДrr За РеЗУЛЬТаТаМИ ОДНiСi абО Деl<iлькох конкурентних вiдборiв вiдповiдtно до
ПокУпцем поряДкУ ПровеДення закупiвель ToBapiB,
"..ч"оuленого
робiт ,u .ro.ny. АТ кУr:ргазвидрýування)
за
РаМКОВИМИ УГОДаМИ,.ВiД ВИКОНаННЯ РаМКОВоi Уголи або iнших дiй, якщо внаслiдок цього кiлькiсть
учасникiв_переможцiв, з якими у Покуптдя с дiючi paMKoBi угоди, становить менше трьох.
6.2.|.4. У iнших випадках, перелбачених цiею
6.2.2, Контролювати поставку Товару строки, встановленi Угодою.
у
6.2.з. Зменшувати обсяг JSI\JrllDJll
закуlтiвлi Товару
r UDq.PJ та
rcr J4l
загаJIьну
.1JrbНy IJaprlg'lb
BapTicTb цl€
Угоди
УГОДи залежНо
| ---'-_'_-^'залежно вlд
цiеi
l
Bi
реальногО фiнансрання видаТкiв. У такому разi Сторони вносять вiдповiднi змiни до цiеi Угоди.
З4УСНЮВаТИ ОПЛаТУ Постачальп"пу у разi неналежного оформлення
доку]!{ентiв,
__лл._|_,9!,_' _Не
необ>iiдних
для здiйснення оплати.
6.2.5. Вiдмовитися вiд Товару, який не поставлений в строк, вказаний в
Угодi.
ик зобов'язаний:
]

Угодою.

l
l

|];6,3.1.
l| . n Забезпечити
Iеtмти
, o,J,z, JаоезпечИти

поставку ТоварУ
постаВку
Товару у строки, встановленi Угодою.
поставКу Товару, якiсть якого вiдповiдае
).мовам,

i
l

},становленим роздiлом

б,з,з, Зарееструвати податкову накладну в електроннiй
формi u .rpo{J", встановленi чинним
заксlнодавством Украiни.
6.з.4. Своечасно повiдомляти Покупця про змiну електронноТ
адреси.
6,3,5' Протягом 2 робочих днiв з моментУ отримаЕня письмовоi
вiдповiдi вiд Покупця щодо
змеIIшення cTpoKiB оtrлати та застосування
у зв'язку з цим до Bapllogai Товару ставки
дисIiонтування (п, 4,5,2 цiеi Угоди), надати Покупцю
рахунок на оплату та коригуючi первиннi
ДОКllЦgП"" (аКТИ КОРИryВаННЯ BapTocтi Товару та
рахунки на оплату з новою цiною, тощо).
6,3,6,
Протягом
3
1
робочих днiв пiсля складання коригуючих первинних документiв (aKTiB
коррIгуваНня BapTocTi Товару, paxyHKiB на оплату
З новоЮ цiною, тоrцо) надilти Покупцю
.
розрахуЕОк коригування кiлькiсних i вартiсних показникiв до податковоi накладноi
в електроннiй
форrиi, встановленiй чинним законодавством УкраiЪи.
6.4. Постачальник мае
6.4.1. Своечасно та в
обсязi отримувати плату за поставлений, Товар.
''овному
6.4.2, На дострокову поставку
Товару за письмовим погодженням Покупця.

|

право:

l

VI[. Вiдповiдальнiсть

iii;I_жl.T:i:":::::^:9:,.:::y:_]:i:::

CTopiH

.uоЁ
:"-онання

l

зобо_в'язань за

,iJ;:"

Угодою
Jluлuru Сторони
\_,r,орони

. 7,2, Товар, що не вiдповiдас кОtчtплекту/поrrrлектпrостi таlабо кiлькос,тi, або/таякостi може
прий:матися Покупцем або вантажоотримувачем на вiдповiдальне
збс:рiгання за рахунок
посl,ача:lьника, до його замiни та/або доукомплектацii.
Постачальник зобов'язаний розпорядитися
Товаром, прийнятим на вiдповiдальн€ зЬерiганпя
10
з дати прийняття Покупцем
ТоварУ на вiдповiдаJIьне зберiганнЯ. ЯкrцО По.ruч*Ъ"rк
"роr".о,цей днiв
строк не розпорядит,ься Товаром,
У
поц,пець мае право реалiзувъти Товар для вiдшкодування понесених
cBoix зеiиткiв.
7.3. Якщо протягом гарантiйного строку будуr"
виявленi лефекти або невiдповiднiсть
якостi Товару' обумовлеНоi УiодоЮ, ПостачаЛur"п .оъоu'язан1!
.u .uiЙ pu"y,"on усуrIути лефекти
товару за його мiсцезнаходженням або замiнити неякiсний
Товар на ToBirp на-пежноi якостi в
СТОРОНаМи Строки, аJIе не бiлыпе 20 календарних
днiв i
отр]амання повiдомлення
r:Yr:|li
вlд вilнтажоотримувача чи Покупця пРо Дефекти або невiдповiднiсть дня
якостi t,r"upy.
l 7,4, За постачання Товару неrrалежноi якостi або некБмпп.п.rЬ.Ъ Товару, rIостачальник
вrmлhчуе Покупцю штраф у
розьлiрi 2О % вiд BapTocTi Товару нен:алежноi якостi або
некомплектного Товару.
7,5, У випадку неповiдомлення або несвоечасного
повiдомлення про лаry вiдвантаження
ТоварУ Постачальник виплачуе Псlкупurо ,rрuф
у розмiрi l% вiд BtpTocTi Товару, про
вiдвантаження якого було не повiдомлено або n. buo."u.Ho
повiдомлено.
1 7.6.За одностороннЮ необгlэунтованУ вiдмову вiд Угоди таlабо
виконаЕня cBoik
зобоJ'язань по Угодi, ilостачальник сплачуе Покупчю штраф
l01)/o вiд цiни Угоди. У
у
розмiрi
ВИПаlКУ НеНаДаННЯ абО ПОРУШеННЯ cTPoKiB наданн" товарЪсупроЪИrr*
долlуtлtентiв i/або iнших
докуlлентiв вiдповiдно до п.З.10,а n. j.ll, п.п. 6.3.5 6.з.Ъ
дЬнЬТ Угоди, ПоiтачальЕtик виплачуе
Покупцю штраф у розмiрi 20 % вiд BapTocTi Товару,
докуN{енти щодо якого ненаданi або наданi з
I

поруIшенням строку.
7,7, Якщо Постача,пьник не зареестрував, неправиJьно
або несвоечасно зареестррав
податкову/i накладну/i в системi елекгронного'адмiнiстр}ъання
податку на дода]rу BapTicTb IIи вчинив
iНШi ДtiyбеЗДiЯЛЬНiСТЬ, В РеЗУЛЬТатi чоЙ Покlпець uфuiriu
права на податковий щредит, IIостачапьник
зобов'язаний сплатити Поцrлrцо штраср
у рЪзмiрi ZO;l,
по якiй не зареестров€lно,
неправильно або несвоечасного заресстроваI{о податкоuу/iнйлйу/iiйьилентiв).
"1l,Ёрп,
7,8, У випадкУ невиконаНня ПЪстаЧальникоМ ъ."r"*

о'.р;iй

на себе зоЪов'я:lань
по ,цанiй Угодi,
Постачальник зобов'язаний вiдшко,цувати Покупцю Bci
збитки, що завданi iioMy таким
невиконанням, у тому числi за простiй транспорту,
Що виник через вiдсрн,iсть необхiдних для

прийпtанняJовару документiв.
7,9, Постачмьн_иК компенсуС витратиТIокупцЮ за
простiЙ транспорту. коли такий простiй
буде викликаний необхiднiстю приймаirня ToBabrl присутностi
уповновая(ених представникiв
Постачальника,
разi .rостчuпй Товару, що'n." uйrrоЪiдuu
товаросупровiдних
документах кiлькостi та якостi.
"п*u"iИ у

у

|]:
I

]

z.to. У разi невиконання ПостачапьникоN{ взятих на себе зобов'язань з поставки Товару
у
строки, зазначенi в повiдомленнi згiдно п, З.2, цiеi Угоди, останнiй сплачуе Покупцю пеню
у
розпriрi 0,| Уо вiд BapTocTi непоставленого або несвосчасно поставленого 'IoBapy за кожен день
прострочення, а за прострОченнЯ понаД тридцятЬ днiв додаТково сплаЧуе штраф
у розмiрi |Yo ьiд
BapTocTi непоставленого або несвоечасно поставленого Товару
7.1l.За порущення cTpoKiB оплати Покупець сплачуе на користь Постачапьника пеню в
розпIiрi 0,001% вiд суми простроченого плате)Itу, за кожниЙ дarr" .rроaтроI{ення пл:атежу, tlле не
бiльше подвiйноi облiковоi ставкИ Нацiонального банку УкраТни, Що дiяrла в перiод,- за який

сплачусться пеня.
7..I2,Що.оплати Постачальником штрафу/iв таlабо пенi, передбачених даним
*. |
розлiлом VII
квiдповiдальнiсть oTopiH> Покупець, на суму таких штрафних санкцiй, мае прав() притримати
оплаLту за Товар.
]._j
7.IЗ. Сплата господарських сАнкцi
tнкцiй не звiльняе Сторони вiд виконання cBoix зобов'язань за
данdю Угодою.
]

,
I

зобов'язань за цiею Угодою у разi виникнення обставин непереборноi силио яtкi не iснра;lи пiд час
укJIаданнЯ Угоди та виникли поза волею CTopiH (аварiя, катастрофа, стихiйне лихо, епiдемiя,
епiзсlотiя, вiйна тощо).
9.2,Сторона, що не може u"riоrуuurи зобов'язання за цiею Угодою унаслiдок дii обставин
непфеборноi сили, повинна не пiзнiше нiж протягом 7 днiв з моменту ix виникнення повiдомити
про це iншу Сторону у письмовiй формi.
8.3..ЩоказоМ виникненНя обставиН непереборноi сили та строку
дii е вiдповiднi
документи, якi видаються Торгово-промисловою па!,Iатою Украiни або iншлtм уповrIоваженим на
це оl)ганом.
8.4. У разi колИ строК дii обстаВин непереборноi сили продовжуеться бiльше нiж б0
днiв,
кожIIа iз CTopiH в установЛеномУ порядкУ мас правО
розiрватИ ЦЮ Угоду.

l

i
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i*'Т;::#ъfif,оr,

9.1. У випадку виникнення спорiв }};
,обо"'о.j.оr"." вирiшувати ix
шIляхом взаемних переговорiв та консультацiй.
9.2.у разi недосягнення Сторонами згоди спори фозбiжностi) вирiшуються у судовому
порядку вiдповiдно до чIrнного законодавства УкраIни.

l

;. Строк дiТ Угоди
10.1.Угода набирае чинностi з дати iT пiдписання Сторонами та скрiплення iT печатками
|.
CTot'iH (за наявностi), i дiе до 3I.12.2()2lP., Et в частинi po.pu*yrrni" - до поВноrго виконання.
r ПiслЯ закiнченнЯ строкУ дii цiсi Угоди, вона може бути проЛонгована. Якщо зil один мiсяць
з4кiнчення
строкУ дii УгодИ жодна iз CTopiH письмовО не попередила про HaMip
до
розiрвати цю
Угоду, то Угода вважастьСя пролонговаIIою на цих же умовах на кожен наступний piK.
I

I

]

l
Xt. Iншi умови
l1.1.
Угода
мож9
бУти
припинена
Достроково
за
взаемною
згодою CTopiH.
.I
разi
непuшисання рамковоi угоди чи вiдмови вiд ii пiдписання одним або кiлькома
rrасникамипере},rожцями, допущеними до укладання рамковоi
угоди, у строки, уr;тановленi порядком
Проведення закупiвель ToBapiB, робiт та посJryг АТ <Укргазвидобування) за
рамковими угодами,
дострокового припинення iнших рамкових угод, якi були укладенi за результатами однiеТ або
декiлькоХ конкуренТних вiдбОрiв вiдпоВiдно дО встановлеНого Покупцем порядку Проведення
закуrriвель ToBapiB, робiт та послуг АТ <Укргазвидобування) за
рамковимLI угодами, за згодою
CTopiH або за рiшенням суду' якщо внаслiдок цього кiлькiсть
уппuд.""* рамкових Угод по цим
закуrtiвлям стала менше трьох Сторони цiеi Угоди повиннi не пiзнiше i0
робочих днiв з дня
НаСТаtННЯ ВКаЗаНИХ ОбСТаВИН ПiДПИСати додаткову
угоду до цiеI Угоди щодо дострокового
припинення цiеi Угоди.

у

I

l1,2,Угода моЖе бутИ змirlена чи розiрвана лише за згодою
CTopiH, KpiM випадкiв,

встаtЕовлених цiею Угодою та чинним законодавством
Украiни.

11,3, у разi, якщо пiсля визначен}Iя Постачальника
переможцем конкурентного вiдборУ
вiДповiДно до ВсТаноВЛеноГо ПокУпцем порядку Проведення
закупiвель ToBapiB, робiт та послуг
За РаМКОВими угодами, Попуп.ць виявив товар
зlа цiною, меншою нiж
_1]л-u111*"ИДОбУВаННЯ>
цlна, запропонована Постача-пьником, Покупець направляе Постача_rrьник,F
лист з пропозицiею
зменшитИ запропонОвану цiнУ до цiни, виявленоi Покупцем.
У разi згоди на зменшення цiни
Посгачальник протягом трьох робочих днiв з дня отримання листа
вiд Полlупця, надае Покупцю
новltй Рахунок-фактуру зi зменшеною цiною. У
незгоди
Постача_пьни](а
разi
на зменшення цiни
Tala(jo неотрим€lНня ПокупЦем новогО Рахунку-ф*rур"
зi зменшеною цiноtо протя1ом З робочих
днiв з дня отримання Постачальником листа вiд покупця, Покупець мае право
вiдмовитися в
одн()сторонньому порядку вiд Придбання такого Товару
та/або розiрвання Угоди без
вiдrrrкодування будь-яких збиткiв Гiо.rа.rаrruнику, про
що Покупець повiдlэмляе Постачальника.
.щнеlи отримання листа вiд Покупця ввах(аеться дата поштового штемпеля
пiлприемства зв.язку,
через яке надсилаеться таке повiдомлення.

11.4.Покупець мае право вiдмовитися вiд Угоди

В оо"о"rо|оЕньомУ

порядку в
наступних випадках:
- ненаданЕя Постачальником докупlентiв приналежностi
товару, що стосуеться Товару та
пiдлягають переданню разом з Товаром;
якщо Постачальник передав Товар, який не вiдповiдае комплекту/коплплектностi;
якщо Постачальник передав Товар неналежнот
- в iнших випадках, передбачеч,r* *"nn"M
законодавством УкраiЪи.
11.5_У UrlrrФA^J
ВиГIаДку
tлl*y rll,yl,".tl)lllx
прийняття rIUКУIlЦеМ
rrрииця,r,lя
rIс)купцем
Пс,купцем РlШеНня
про вlдмову
вiдмо"у вiд
вiдмову
u'io y.oi*
вiд
рiшення про
рlшення
Угоди
Угоди або
uoo вiд
вiд поставок
поставок по
по
Рахушкам-фактураМ
:ам-фактуРам з пiдстав, вказаних
вказаниХ у п. t1f,4
i,+ даноi Уiод",
Уiоди, Покупець мае
ма€ право:
пI
про вiдмову вiд УгЙи u оо"о.,Ъропruоrу порядку з
-

якостi;

-

]

i

;::::T?::_::"'::y.y_:1j_":1:_Trryкa

1 - ВСТ&Новити ПостачЕUIьнику строк, в який BiH зобов'язаний
усунути недолiки, якi призвели
до прийнятгя рiшення про вiдмову вiд Угоди в односторонньому
порядку. В такому випадку
покупець направляе Постачальнику письмове повiдомлення
з зазначенням недолiкiв.га строку для
усун()ння таких недолiкiв, Япщо неllолiки не будуть;сунутi в
Покупцем строк,
угода припиняе дiю зi спливом строку' встановлено.о По*упц.* установлений
оь усунення недолiкiв.
I

11,6, у разi якщо пrд час виконаншI
цiеi Угоди Покупець
факт yracTi у кс,нкурентIIому
вiдборi, за результатам_и якого було
"*u*i
1к.lтадено цю Угоду, пов'язаноi
особи щодо Постача[ьника, тобто
особlt, яка вiдповiлае будь-якiй iз ознак, зазначених
у Щодатку ]ф З до Угоди, який е ii невiд'емною
частиною, Покупець мае право в о,щIосторонньому порядку
розiрвати цю Угодl,таlабо Ifостачалъник
виплачуе Покупuю штраф у
розмiрi 2О Yо вiдвартоЪтi Товару.
11,7, ДО оплатИ ПостачалЬникоМ штраФу, вказаного
у п. 11.6 цiеТ Угоди, Покупець, на суму
штраrРу, мае право притримати оплату за Товар.

При розiрваннi Угоди в.односторонньому порядку Покупцем
з пiдстав виявлення
фа*rУ 1"racTi у конкурентному вiдборi, .u p.ayn".u.urr,t якоТ було
Угод,у, пов'язаноi
чю
укJIадено
особи щодо Постачальника' тобто особио яка вiдповiдае
будь-якйlз ознак, зазначених У Додатку
J\ъ3 ,цо Угоди' Покупець письмово повiдомляе ГIостачаJIьника
про розiрванн:я Угоди в
односторонньому порядку з зазначенtiям пiдстав прийняття
такого рiшення:. В дан<lму випадку
угодаr припиняе дiю з лати вiдправлення повiдомлъння
про розiрвання Уго,ци, якою вважасться

_

11,8,

дата гtоштового штемпеля пiдприсмства зв'язку, через яке надсилаеться
таке повiдомлення.
l l 1,9, Bci доповненЕя, ДоДаТки, цiновi пропо."цii ПостачаJIьника та рахунки_фактури,
а*цепЬо"анi за результаТаI\,lи конкурентного вiдбоРУ,
до Угоди е ii невiд'емними част].Iнап,{и, якщо

в письмовiй формi,.
упоuпоuu*еними представниками CTopiH та
печатками (за наявнЬстi) 1iлписанi(KpiM цiно"rх пропозицiй ПоЪтачал,ьника та PaxyHKiB-

вони викладенi
скрiпllенi

ix

фактур, якi пiдпис}.ються

Постачальником),

l

l

|

11.10. Постачальник,

у разi iизlrачення переможцем коЕкурентного вiдбору, не мас права
]

передавати (вiдступати) своi права та обов'язки за Угодою буль-яким
iншим особам, покладати
вик()нання зобов'язань на будь-яку irлшу особу.

11.11.Пiдписанням цiеi Угоди Постачальник пiдтверджуе, що BiH ознайомлений
та
погодх(уеться з Iнструкцiею про порядок
повернутих i використаних
реестраuii

""дur"*,
довiреностей на одержання цiнностей, затвердженою наказом
Ат кукргазъи,добуваIrняu, пор"дпо"
Проведення закупiвель ToBapiB, робiт та послуг АТ кУкргазвидобуванп"u
.u рамкови]ии угодами.
11.12. При тлумачеЕнi умов поставки за цiею Угодою застосовую.""" Мi*rrаролнi
правила
iнте;рпретацii комерuiйних TepMiHiB IHKOTEPMC (редакцiя 2010
з
особливих
року) урахуванням
р{ов поставки, визначених Сторонами у ланiй Угодi.
1 1. 1з. Угода, iT змiсТ не пiдлягаlоть
розголошенню або використанню Сторонами без згоди
iншtli Сторони, KpiM випадкiв передба.r.ниi чинним законодавством УкраiЪи.
11,14,Вiдповiдно до Податкового кодексу УкраiЪи Постачальr"п.а
даним Щоговором е
платником податку на прибугок на загальних умовах та е платником податку на
додану BapTicTb на
загальних умовах; Покупець е платником податку на прибуток та податку на
додану BapTicTb на
загаrьних р{овах,
l1,15, Взаемовiдносини CTopiH, не передбаченi Угодою,
регулюються чинним
закошодавством Украiни. Якщо в даlriй Угодi Сторони вiдступили вiд полоiкень
aKTiB цивiльного
зако-нодавства, врегулювавши своi вiдносини на власний
то
прiоритет мають ]rорми Угоди.
розсуд,
11,16, СтопонИ зобов'язуЮться письмово повiдомляти одна одну
.l
у випадI(у прийняття
рtшdння про лiквiдацiю, реорганiзацiю або банкрутство однiеi iз cTopiH у строк не пiзнiше з-х
кале.ЕIдарних днiв iз дати прийняття такого
рiшення.
11,17, У разi змiни мiсцезнаходження, банкiвських
_
реквiзитiв, стаryсу платника податкiв
Стор,они, змiни електронноi адреси, така Сторона зобов'язана письмо"о .rоuiдЬмити
iншу Сторону
протягом 3-х днiв про TaKi змiни.
l1,18, Якщо Угодою передбачено направлення листiв, повiдомлень в електронному
на електроннi алреси cTopiH, Taki листи, повiдомлення вважаютьс-я нале)кним вигJIядi
чином
направленими, якщо вони направленi в електронному виглядi на Bci електроннi
uдреa, одночасно,
вказанi в роздiлi XIV даноi Угоди.

. l

11,19,Угода складена украiнською мовою для
або украiнською та
англiйськоЮ длЯ нерезидентiВ в двох примiрниках (iрезидентiв
примiрник Поста,sальнику та
1 прl,rмiрник Покупцю), якi мають однакову юридичну силу.
У разi розбiхсностей мiж
текс,гами на украiнськiй та англiйськiй мовах, текст на
украiнськiй MoBi п,tu. п.р.uажну силу.
]
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. Пои виконаннi

ХII. Антикорl,пцiйне

застереження

|

своiх зобов'язань за цiсю УгодЙ, Сторони, ik афiлiйованi особи,
]j
прац,вники аОо посередники не виплач}tоть, не пропонуlоть i не
дозвоjulю,ь випла,ту буль-яких
12,1.

грошових кошrгiв або передачу цiнностей, прямо або опосередковано, буш-як1,1м
особаи, дJIя впливу
. й.rоrо orpr**n" буль-якоi неправомiрноi в.игоди.
l2.2.При виконаннi cBoix зобов'язань за цiею УгодЬю, Сторони, ix афiлiИ:ованi особи,
пРаЦiвники або посередники не здiйснюють дii, що квалiфiкуюr"a" .u.rосовними
для цiлей цiеI
угоди законодавством, як дача/отримання неправомiрноi вигоди, корупцiйне правопор)aшення,
а
також Дii, що порушують вимоги за](о}Iодавства про запобiгання корупuiТ '1,u
,i*rruроt'них aKTiB
про протидiю лега,тiзацii (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним
шляхо]и.
12.3. Коясна iз CTopiH цiеi Угоди вiдмовлясться вiд стимулювання
будь-яким чином
працiвникiв iншоi Сторони, в тому числi шляхом надання грошових сум,
пода.рункiв, (5езоплатного
викоIIаннЯ на iх адресу робiТ (послуг) та iншими, не пойменованими
У цьоN{у пунктi способами,
що ставить працiвника в певЕу затеiкнiсть i спрямованого на забезпечс)ння Ви1:онання
цим
працiвникомjr:-:1:1lу:lузисть стимулюючоТ його
ПiД ДiЯМИ ПРаЦiВНИКа, ЗДiйСНЮВаними на користь стимулюючоi його
inoporr, розрлiються:
- надання невиправданIIх пере}заг у порiвrlяltнi з iншими контрагентами;
надання будь-яких гарантiй;
прискорення iснуючих процед}р (спрощення
формальностей);
- iншi дii, що виконуються працiвником в рамках
cBoix посадових обов'язкiв, але йдугь
врозрiз з принципами прозоростi та вiдкрито.ii u.а.rин мiж Сторонами.
на дii ,М прийrrяггЯ рiшеннЯ цимИ особами

Сторони.
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l2,4,Y разi виниКненнЯ r
пiдозр, що вiдбулося або nnorn.' вiдбугися порушення
!!9п""."
будь-яких антикоруПцiйних
умо;'
повiдомити iншу Сторону у
"iдrrоuiд'uъ;;й..обо"'"rу.rься
писl;мовiй формi. Пiсля письмового
повiдомп.пп",
a;й;;"
Mi}e право призупинити
Вик()нання зобов'язань за Цiсю УгоДою
До оТримання "iдпо"Йпj
пiдтверо*."""i йо порушення не вiдбулося
або не вiдбудеться. Це пiдтверлження повинне бути
надiслане протягом 5 (п'яти)
р,обочих днiв з
дати направлення письмового повiдомлення.
У письмоВому повiдОмленнi Сторона зобов'язана послатися на
факти або надати матерiали,
що ДocToBipHo пiдтверджують або даюiь пiдставу припускати,
вiдъулос:я
Що
або мrэже вiдбутися
бУДЬ-ЯКИХ ПОЛОЖеНЬ ЦИХ Умов контрагентом, його
афi.riйованими
::g:_-*:Я
особами,
-uiд.rоuiдrr"on
праrtlвника},{И абО посередникамИ виражаеться
в
якi
квалiфiкуються
дiях,
законодавством, як дача або одержання неправомiрноi
вигоди, порупцй.,Ё прurЬпоffiення, а
такоЖ дiях, щО порушуюТь вимогИ законодаВства прО
запобiгання корупцii та мiжнародних aKTiB
про протидiю легалiзацiт доходiв, отриманих злочинним
шляхом.
СТОРОНИ ДаНОi УгоДи визнають проведенЕя процедур
_.л:
щодо запобiгання корупцii i
конфоrпоють
ik дотримання. При цьомУ Сторопи докладають
*iпi"йi.у"u.,
роЪумнi ;r.;;;,
ризик дiлових вiдносин з контрагенrайr,
*o*yru буrи за-оуоЁ;i; корlzццiftпiй дiяльностi, а
ТаКОЖ НаДаЮТЬ ВЗаеМНе СПРИЯННЯ ОДИН ОДНОМУ
"ni В ЦiЛЯх запобiганн"
пору.rцii'. Пр; ц";у-Ъrороп,
забе:lпечуЮть реалiзацiю процедур З проведенНя перевiрок.
,..о..urrЪбiгаtrня ризикiв з€lJIучення
CTopliH у корупцiйну дiяльнiсть.
12,6,з метою проведення антикорупцiйних перевiрок Постачальник
зобов'язуеться не
пiзнiше (5) п'ятИ робочЙХ днiв З моментУ
укладення цiсi'Угъди,;;;;;у буль-який час протягом
дii )'голи За письМоВиМ ЗапиТом П<lкУпц" ,uдur" fronynu. iнформацiю про
пере"пiк власникiв
Постачальника, з врахуванням власнйкiв Bcix piBHiu ("."о.о
папч..u1, включаючи кiнцевого
беНефiЦiаРНОГО Власника (контролера) .u
фoproio згiдно з .Щодатком Ns2 до цiсi Угоди з
доДа,ванням пiлтверлх(уючих локуr.птiв (далi - iнформацiя).
У разi змiн у перелiку буль-якоi ланки в-цаЪникiв-Постача"lъника включаючи кiнцевого
бенефiцiаРного власника (контролёра) та (або) u"non*""x
органах Постачалl,ник зобrэв'язу€ться не
у
пiзнilпе (5) п'яти робо.пах днiв iдати внесенЕя таких змiн
надати вiдповiдну iнфсlрмацiю Покупцю.
Iнформацiя надаеться на паперовому HociТ, завiрена
посlадовоi особи, яка е
одноrэсiбним виконавчим органом контрагенiа або
"iдп"Бiо
на пiдставi довiреностi особою
упоu"о"u*еною
i направля€ться на.адресу ilоку.rц" шляхом поштового вiдправленr"
a Ъпr.,)м вкладення. ,Щатою
надаIшЯ Iнформацii е дата отримання Покупцем поштового
вiдправлення. .I|одатково Iнформацiя
нада()ться на електронному
12,7, Сторони визнають, що i* можливi неправомiрнi
дii та порушення антикорупцiйних
упtов цiсi Угоди можуть спричинити Ilесприятливi Ъаслiдки - uiл.""ui.ння
рейтинry надiйностi
контtr)агента (постачальника)
iстотних обмежень щодо взаемодii
контрагентом
(Посl,ачальником), до
розiрвання цiеi Угоди.
I l2.8. Сторони гарант},IоТь здiiiснення наJIежного розглядУ за цРедсгавлениI!ш{ в
рап4ках
виконання цiсi Угоди факгаlли з дотриман}шм принцrпiu
попьй.пйпй
Ь
ru"rо.уuаrrня ефективних
заход-iВ щодО усуненнЯ практичних трудtrощiв та
запобiганнrl мо}IoIивtтх конфлiкгн:lаt сиryаuiй.
12.9. СторОни гаранТуIотЬ повнУ конфiленЦiйнiсть
,р" ;;;;;;;;i антикоруп.цiйних умов
цiеi Угоди, а також вiдЪутнiсть негативних наслiдкiв як для Постачмьника.
в цiлопtу, так i для
конкtr}етних працiвникiв ПостачаJIьника якi повiдомили
про факт поруr.п"r.
12.10. У разi вiдмовИ ПостачыlЬника вiД наданнЯ
Iн.формацii, якУ визначенО
у цiй Угодi,
фактичного ненадання такот iнформаrlif,
iнБормацiт
з
порушенням
с:грокiв,
встановлених
У цiи Угодi, або надання недостовiрноiуадауня
iпборruч-ii,'Попу.rеч"'irБ^"iаво в односторонньому
ПОРЯДКУ ВiДМОВИТИСЯ ВiД ВИКОНаННя Угоди Йrr"*о,
письмового повiдомлення про
припltнення Угоди через,5 (п'ять)
"urrрuuпarrня
робочих днiв з моменту
направлення повiдомлення.
У разi наданнЯ Iнформацii н. В повному обсязi, так само ЕеподаЕня
iнформацii зазначеноi у
(Додаток
J\&2 до цiеi'Угоди) Покупец"'пu.rрu"п"е повторний
формi
запит про надання Iнформацii
за вкiваною формою 3 метою допо,внення. вiдсутньоi iнформчцi..
i. зазначенням cTpoKiB iT
надан,кя, У разi неподання такоi iнформацii, порушення
cTpokiB iT надання, а також надання
недос'говiрноi iнформацii Покупець мае право в
односторонньому порядку вiдм,эвитися вiд
виконання Угоди шляхом направлення письмового
повiд"й;;;;рб
Угоди через 5
(п'ять]r робочих днiв з моменту направлення
"рr"",Iення
повiдомлення.
12.1l. Зазначена у цьому роздiлi
умова е iстотною умовою цiет Угоди вi,цповiдно до частини
1 ст. 638 I_{K Украiни.
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мл нуФлк чур I н ц I.д.,,
adpeca: юридична 04О7З, м. КиiЪ,
вул, Кирилiвська, буд. l б0;
фактична 08l3 l, КиiЪська обл.,
I.иево-Святошинськийр-н, с. СофiТвська
Борпtд,iзlа, вул. Соборна, буд. t t+
р/р 2б0000526З8564 у Фiлii
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^, ^ 4Т м. КиiЪ.
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kiя
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ф
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у uiдiir,еннi мзZз/tо
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Тел.
_
.. .Тел./факс (0532) 515-850
e-mail: dmуtrо.уаrеЙсЬепrlобрgрu.соm.uа
_

п/р JФ26008924445596

,крозрАхунковиЙ цЕнiр) пАт кБ

<.,ПРИВАТБАнК>, м. КиiЪ, МФо 320649
код еДРПоУ 200282lЗ

Iпн 200282126540

Тел. (044) 496-21-25
Тел./факс (044) 496-2l -28
e-mail: tender@wwm.ua
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Додаток Л}2 до Угодп
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NsZа,z€ыдЦц_zl_Qр.

Iпформацiя про Власникiв коrпра'u*l,
ВIФIючаючи кiнцевого бенефiцiарного
t!ласника (коrrгролера)
в за]начеНrшм всьогО ланlцо}ка власш,tкiв,
u*rй*.-фg*^ q.п.фiцiuрrr^ вгrасникiв
(ко".гролерiв)

.таномtau)а.,-"-Ь!

|

На.йменуваЙ"

ма)

оrr.ЙЙ

(найменуванIIя,

.

зазнаIIеннrlм частки в

мlсцезнаходясенlrя. I

тов*вордщАЙд

МАЕ tУФАIС$?Iнг, I.{.,,;
08 l 3 l, КиiЪська обл.,
Киев,с-Святошинський
р-н, с.
Софi'iвська Борщагiвка, вул.
Соборна, буд,114,;

шн

:100282126540,

Кiнцевий

20!2р.

ъ

(Zo

наименуваllня, мiсцезнаходження

Барташ Володимпр Дд;r"ф"*ч
IПН 207310З471; Паспорт СМ J\b

778705, виданий Голосii.вським РУ
ГУМВС Украiни в м. Кисвi 19 липня
2007 року; зареестрований: 0l014,
м. Киiв, вул. Михайла
.Щрагомирова,

rrцтверлжуючi документи,
найменування реквiзптиr'
паспортнi llaHi

Статуг затверджений
Протоколом МЗ9 вiд
25.07.20ll3 року.
(код 4052,420lз 7Sз)

буд. 16, кв. 192; частка 100%.

!gрний влБсниi
I}ололиultр
Py:lrll
0l4, м.Киi'в.

Адольфович;
вул. Михайла
Щрагомирова, будинок l6, кв. l92.
0i

Прuмimка,

ПаспорrСМ@
виданий Г,олосiтвсь,ким

ГУМВС УкраiЪи
19 липня2OО7

jlocToBipHicтb та
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Додаток N3 до }.годи
Ns /..{а_ вiд
zo Зfu
_Ц.

lf

Критерiii ознак повrязаних осiб:
- юримщIа особа, яка здiйснюваJIа
пiд час проведеЕня процедури закупiвлi
за результатами
нOд
постачаJIьник()м,
який бlъ
Учаэником* тавизнан,iiп.р.*о*.'уй'rЪ;;;;j.;;;hЩЁ:",i9"ЙЪ;Т#.frНТ]ir::Н.:#
ffi1"#ffilЪЖ.*Ж"9*;,Х:iТ111,::1r"11":[1:"у*"
процедури закупiвлi 'гаким Учасником
Процедури закулiвлi, uбo ,Б.бувала
пiд час проведення
проl(едури закупiвлi пiд спiльним контролем
з таким Учасником процедури
закупiвлi;
- фiзична особа або члени iT
сiм'i,
.дiиснЬuаrrи пiд
.rроiоЪння
процедl,ри закупiвлi
контролЬ над ПостаЧальником' який
"ni
буВ УчасникоМ
ru ur.пчrrИ"u.перемоЖцем процелури
закупiвлi;
- Учасник процедури закупiвлi,
службова (посадова) о.обu якого пiд
час
проведення
про!;едури закупiвлi була
уповноважена здiйснювати вiд iMeHi Посr4.п*',rrпа
юридичнi дii,
спрямованi на встановлення, змiнУ або
зупин"rrr" ц"uiпu"о-.rрч"оur* uiо"о"ин,
та члени ciM'T
TaKo;l службовоi (посадовоi) особи;
- постачальЕик' який пiд час
процедУри закУпiвлi був Учасником (визlнаний
переможцем)
ЩоДо якоГо фiзичнi особи - IIJIени ТенДерного
KoMiTeTy, керiвник покупця: та/або
члени ixHix
ciMeit, здiйснювали контроль або були
уповноваженi
iMeHi юридичнi дiТ,
СПРЛчrОВанi на встановлення, змiну
ubo .уrr"r.""" чruiп"но-правових
вiдносин.
*u .дi й. n
i"pi. -ьн о го в пливу аб о
"",,"
}*J#'
""o,',#ji#'#;J
через бiльшу кiлькiсть по";".uйi
фiзичних
Ty:;1;L::;:,.",H.Hil*r;
шляхом реалiзацiТ права володiння uЪо
",;;-;Х;#ГЁr,Ъ:
nop".,.r"u;;;
BciMa uп.r"urr-чи ix значно,ю часткою,
права вирiша_шьного впливу на
формування складу, результати голосування, а тако)к
вчинення
правочинiв, що надають можливiсть
визначати умовч господарськот
дiяльност1, надавати
обов'язковi до виконання вказiвки або
u"nonyuur, функцii органу
процедури закупiвлi, або володiння
упlэавлiння Учасника
часткою (паем, пакетом акцiй),
що станс)вить не менше нiж
25 вiд:соткiв статутного капiталу
Учасника процедурлt закупiвл i.
[ля фiзичноi особи ЗаГалЬна сУма володiння ;;;;;;; статутному
капiталi учасника
у
процедурИ закупiвлi визначаеТься
заJIежНо вiд обсяГу порпорu*вниХ
прав, що сукупно належать
iT ciM'i Та ЮРИДич"r", о.обur,'"оi
norrpoirrru." такою фiзичною
Членами ciM'i вважаються поДРУжжя,
дiти, батьки, рiднi брати i сестри, дiдусь, бабуся,
оц/ки, усиновлювачi,
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