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РАМКОВА УГОДА

на поставку витратнпх матерiалiв, частин та приладдя до оргтехнiки.
м. Поrrлава

l

20l9p.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕI{ОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (CMIT IН)КИШРИНГ)

даJIi _
особi директора Коряка Ф. В., Що дiс на пiдставi Статуту, з однiсI сторони, та
АкцiонерНе товариство <(Укргазвидобування)),
-_Попу.r.ч"., в особi засryпника

l lос,тачальник, в

4чi Газопромислового
матерiально-технiчного забезпечення фiлiТ
управлiння
<<ПолтавагазвидобУванIlя>) Рогожиtrit р.м.' щО дiС на пiдставi
дЪвiреНостi Й "2:i00 Л вiд
l3.12.2!18 р., з iншоi сторони, разоNt iпленованi пuд*i - Сторони,
у*ой" :iа;ший ,Щоговiр поставки,
даJIi - Щоговiр про наступне:
директора

ll

з

I

Угодп

I. Предмет
Прелметом цiеi Угоди е поставка Постачальником вптратни)( матерiалiв,
частин та
приjIацдЯ до оргтехНiки (дапi Товар), перелiК яких зазначениЙ
ёпецифiкацiii
(!rэдаток
Ns1 до
у
''вiдповiдно
Уго2lи)' за результатамИ проведеннЯ ПокупцеМ конкурентногО
Bilt;opy
до
встановленого у Покупця порядку Проведення закупiвель ToBapiB, 'робiт
та
послуг
АТ <tУКРГаЗВИДОбУвання) за рамковими угодами (далi _ конкурентний вiдбiр), згiдно
NsS
'закупiвель
до I)еглаМенту взаеМодiI струКтурниХ пiдроздiлiв АТ <Укрiазвилобування> пiд часдодатку
ToBapiB, робiТ та послуг, затвердженого
рiшенням ПраВлiння вiд t8.0Z,z0l9'p. Jфз71,
дiю.наказом вiд l8.02.2019p, Jфl lб (надалi - Порядокj.
"u.д.по.о "
1,2, Постачальник зобов'язуеться поставити Покупцевi Товар,
а Покупець - прийняти i
оплатити Товар на умовах даноi Угоди,
1,3, ПостачаJIы{ик гарантуе, що Товар, який е предметом Угоди
е в нього в HMBHocTi та
нЕuIежить йому на правi власностi. або iншому
речовому правi, що надас йому право
розпоряджатися Товаром, е новим i не був у використаннi, не перебувае пiл забороною,
вiдllження, арештом, не е предметом застави та iншим засобом заб,эзпеченн:я
виконання
зобов'язань перед будь-якими фiзичними або юридичними особами,
державним]{ органами i
дер}п:авою, а також не с IIреДметоМ будь-якого iншого обтяження чи обмеrке"п",
перa!баченого
чинним законодавством Украiни.
1,4, Постачальник пiдтверджJa, *о
укладання та виконання ним цiсi Угоди не суперечить
нормап{ чинного законодавства Украiни та вiдповiдас його
вимогам (зокрема, щодо отримання Bcix
необкiдних дозволiв та погод}кень), а також пiдтверджус те,
що укJIадання та виконilння ним цiеi
угоди не суперечить цiлям дiяльностi Постача_льпrпu, nonorna"n"M його
уста]Iовчих д,окументiв чи
iнших локальних aKTiB.
l 1,5,Постачальник, пiдписуючи цю Угоду, повнiстю та беззастережно усвiдомлюе та
пого,IжусТься, що у разi невизнання його перемо)(цем по
разовим процедурам конкурентного
вiдбс,ру, загальна кiлькiсть Товару, яка буде поставлена Покупцю
протягом дiт цiсi Угоди, може
дорirrнювати нулю за цiеtо Угодою.
1,1,

l

l

|

П. Якiсть Товару
ПОВИНен поставити ПопупuЙ Товар, передбачений
цiею угодою,
':l..лIО']iЧаЛЬНИК _l
;;;;"д.р;;;;";^;;;;
технiчним або iншим умовам, якi гtред'являються до Товару
дurrой виду та пiдтверджуеться
вiдпсlвiдними документами,
1

2,2,постачальник гарантуе якiсть

i

надiйнiсть Товару, що постачаеться, протягом
гарантiйного строку. Гарантiя на товар вiдповiдае гарантiйноrу .rро*у
виробника.
I

\
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Поставка

Товару

i

i

'rr. потреби ToBapi, Покупечь
У разi виниКненнЯ.у ПоЬц"
проводить разовi процедури
у
кон]курентного
3,1,

Порядку.

вiдбору вiдповiдно до встановленого
З,2,,Щля проведення конкурентного вiдtбору Покупець одночаa"о очдa"лае
BciM r{асникапd,
якi пiдпиСЕrли рамкОву угоду, запрошенНя податИ uiновУ пропозицiю що.цо постачання
Товару
шляхом направлення Постачальнику поштою та в електронному виглядi на
електронну адресу
постачальника вказану в Роздiлi ХIv даноi Угоди, повiдомлення, в якому зазначае:
- найменування та мiсцезнаход}кення Замовника;
- назву предмета закупiвлi або частини предмета закупiвлi;
- кiлькiсть
- умови i мiсце поставки ToBapiB;
- строк поставки ToBapiB;
- одиницю вимiру ToBapiB;
- та iншi данi.
3.3. Строк подачi цiновоТ пропозицii постачання Товару для Bcix
уrасникiв, якi пiдписали
рам](овУ угОД} складас 10 днiв з моменту отримання повiдомлення вiд Пок.упця, Факт отримання
з&п!lоlл9цця подати цiнову пропозицiю пiдтверджусться повiдомленням про вручення
поштового
вiдправлення чи передача його пiд розписку Постачальнику або- звЁ про отримання
елек:тронного листа.
3,4, Покvпець проводить розгляд цiнових пропозицiй, якi надiйшлlл вiД
учасникiв даноi
угоДи, протягом 3 робочих днiв з моменту отримання ними повiдомлепr" ui:t Покупця, з
УРаХУВаННЯМ ЧаСУ ПОШТОВОГО ОбiГУ. ПеРемоЖtlем с той учасник, пропозицiя якого . пiйбiп"1л
еков:омiчнО вигiдноЮ за цiновиМ критерiеМ за умови iдентично.ri To"upy.
Щiнова пропозицiя
надана Учасником рамковоТ угоди, с офертоrо i не може бри змiнена ним подirльшrrму.
Поставка
у
Товiру може здiйсtтюватися за цiею Уголою лише у разi якщо Покупець визначить ГIостачальника
переможцем разовоi процедури конкурентного вiдбору.
3.5, Покупець повiдомляе Постачальника про визначення його переможцем
шляхом
надсилання електронного листа на електронну адресу Постача.гlьника вказану в
Роздцiлi xlv даноi
уго,ltи. Повiдомлення Покупцем Постача-гlьника про визначення його ПерrэцбдцеIчt е
акцептом.
пiсля отримання повiдомлення, Сторони погодх(ують умови та строки постilвки товiару. Поставка
товару здiйснюеться за цiною, яка зазначена у цiновiй пропозицii над;анiй Постачальником
Пок:rпцю. В разi невиконання або ненмежного виконання переможцем
разовоi проuелури
конк}рентного вiдбору своiх зобов'язань з поставки Товару ,rроr".ом 0троку визначеного
в
цiновiй пропозицii, Покупешь може вибрати iншого Учайика рамковоi угоди, який надав
проп,озицii разом з переможцем разоI]оi процедури конкурентного вiдборУ, а
До Постачальника
заст()сувати штрафнi санкцii згiдно Розлiлу VII даноТ Угоди.
3,6. !атою поставки Товару € дата пiдписання
уповноваженими представниками CTopiH
акту приймання-передачi Товару або видатковоi накладноi по кожнiй ПО,этавцi Товару по
цiй
Угодti. Право власностi на Товар переходить вiд Ilостачальника
до Покуп_ця з дати пiдписання
СТОр,9ц4цд акту приймання-перелачi Товару або видатковоi накладноI.
з.1. За вимогою Покупuя Постачальник письмово повiдомляе Покупця i вантажоотримувача
про foToBHicTb дО вiдвантаження Товару шJUtхом направлення листа (Лля
резидента).
постачальник за 5 днiв до дати вiдвантаження Товару зооов'язаний надати Покупцю
(факrэом або електронною поштою) наступну iнфорплачiю:
о номенклатуру Товару;
о BapTioTb Товару;
о кiлькiсть мiсць;
о габарити Товару;
о вага нето/брутго.
ВiдвантаженнЯ. Товару здlисню€ться
пlсля отримання Постачальником
погодження
Покупця (лля нерезидента).
, 3,8, За вимогою Покупця або ваltтаrкоотриN{увача Постачальник зобов'язаний вiдвантажувати
'lbBap в присутностi
уповновarкених Предс.rавI{икiв Покупuя.
3,9. Протягом 48 годин пiсля закiнчення вiдвантаrкення ПостачЕuIьник повiдtlмляе
про це

_

ToBapiB;
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3.10. ПостачальЕик надае

о

,

iлресу Покупця наступнi докуl!(енти:
"а
товаросупровiднi документи
(товарно - транспортна накладна);
сертифiкат якостi таlабо паспорт виробнЙка (наЪибiр
По*упц"i;

i

i

сертифiкат походження (за вимоiою Покупця);
о сертифiкат вiдповiдностi (за вимогою Покупця);
о iнвойс (лля нерезидента);
о iншi доlсументи, на вимоry Почrпrи, у разi проведенrul митЕою оформлення
Товару Покупцем.
l э rr
l J.Il,IIостачаJIьник
зобов'язаний надати Покупцю додатково
до
документiв,ЪЬнаqЪп""
У
п. 3.10 даноi Угоди, наступнi документи:
3.1 1.1, Пр" здiйсненнi перевезення Товару
залiзничним транспортом:
для резидента: оригiнал акту гIриймання-передачi Товару
та копiю за-гtiзничноi накладноТ,
для нерезидента: оригiнали акту приймання-перелачi ТЪвару
та залiзн:ичноi накладноi.
З . | | .2, При здiйсненнi перев...irп"
Товару автотранспортом :
::*"T"::':Зj.iY,.:Y:I:r5T.::*." i То в ар у аб о в ид атко в от н акл адн оi, другий
i

|

;iiiЖ:i
для

нерезидента оригiнали
авто мобiльноI накладноi (CMR).
-

,; ; ;;#,,;;;, #Б;ffi H:iH:}#,f,T"
акту приймання-п.р.дuri Товару та мiжнародноi

l 1.3. При здiйсненнi перевезення Товару
авiатранспортом:
- дл" резидента оригiнал iKTy приймuппй.р.лu"i
Тоuфу та авiацiйноi вактажноi накладноТ.
ОРИГiНаЛИ
аКТу
приймання-п.р.лuri
Товару та авiацiйноi вантажноi
{I]л ]{еI:ЗИДеНТа
накладноТ (Аir
3.11.4. Постачаrьник, до моменту вiдваrrгаження
Товару, поперед{ьо погоджу(: з Покушtем
надай'дотсументiВ,щовказаНiвпiдгунКтахЗ.l1.1 -3.11.3таВtýцIктаХ3.7,з.l0УгодЛ(лrянерезидента).

|
|

3.

I

Waybill).

,

З,l2,

l

Якщо Постачальник вi,цповiдно до умов поставки caMocTiiiHo
здiiiснюс

оформленНя Товару, BiH зобов'ЯзаниЙ надатИ
noniT obnyreHTiB, вказаних
у п, Зi.l
Та О{lОРl,аЛеНУ ЗГiДно

l

митне

(щя нерезидента)
з вимогами чинного законодавства Украiъи
митну декларацiю (мд).
Товарно-транспортна накладна при перевезеннi
Товару uurйрч".портом повинна буги
оформлена вiдповiдно до Правил перевезення
вантажiв автйобiл"п", транспорт.м в YKpaTHi,
чинних на
день складання товарно-транспортноi накладноi.

lВiдправлення документiв вказаних

у

пунктах 3,10. та 3.11.

цiеi Угоди здiйснюеться
ПостhчалЬникоМ протягоМ 2-х (двох)
робочиХ oniu. оu', поставки, нарочним або
рекомендованим
ПОШТОЮ, €UIе У бУЛО-"ПО"У
Не пiзнiше 5-го
P*i
шtiсяця,
a_Т:''Y_КУР'еРСЬКОЮ
наступного за
мlсяl],ем поставки.
"".nu
3,13, По прибугпо ТоварУ
ki"ц.u"й пункт призначення його приймання проводиться
безпосередньо вантажоотримувачем.
3,14, Передача та отримашш Товару проводиться
на пiдставi aюiB прийп,rання-передачi товару
або за,довiренiсто, вiдrовiдrо ло Iнструццli:прЬ
порядоп p...rp*iT виданих, повернугrгх i використаних
довiрt:ностей на олержання цiнностей, затверлхtеноi наказом
Гит <укргазвидобуванruD).
3.15. ПрийманнЯ ТоварУ по кiлъкоСтi проводИ,гься
вiдповйно ло IнструкцiТ про порядок
прийllання пРодукцii виробничо-технi,tного np".nu.rann"
i ToBapiB народвого споживання по
кiльксlстi, затвердженоТ постановою
!ержарбiтражу l,г, п-О вiд l5.0Ъ,l9б5 р., по якостi - IнструкцiТ
прО rпорядоК прийманнЯ продукцiТ виробничо-технiчного
призначaпr" i ToBapirr nupoorro.o
спожиВання за якiспо, ЗаТверДженоi постановою
/{ержарбiтражу
п-7 вiд zs.оцsвЬ р., та
сертиl}iкатУ якостi таlабо паспорТУ заВоДУ-Виробника.
У разi ur""пЁ"п" невiдповiдностi в якостi або
'ПосТач€
ш
ьника
HecTa,ri Товару, викJIиК представНикiв
- обов'язКовий, а представнtлкiв заводувиробника - за вимогою Покупця. Виклик Покупцем
здiйснюсться в письмовiй формi таlабо в
елекц)онному вигJIядi на електронну адресу
Посiачальника, вказану в Роздiлi xlv
даrrоi угоди. у
випад]ку неявки представника Постачальника
(виробника Товару - n u u"*огу Покупця)
в строк,
вказал:ий у виклику Покупця, пiдписанням
даноi Угоди Постачальник надаlэ згоду, про те, що
ПостаталЬник погодЖуетьсЯ з оглядоМ ТоварУ
на np.or.' вiдповiдностi кiлькiстi/якостi Ilокупцем
та
з Екто,\{, скJIадениМ ПокупцеМ в одностоРонньомУ
порядку за результатами т€lкого огляцу. Сторони
погодIrлисЯо Що якщо вони вiдсryпили вiд
положены tнструкцit, вказаних в дitному пlнктi
Угодио
врегул,ювавши своi вiдносини на власний
розсуд, то прiоритет мають норми цiет Угоди.
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оформ.гrення товФос},провiднlлх
локументiв i

оформленrи
,';1];,flЪ 1ж::,#: ^Ё:Ът::а,:*;;-';';;'^"iЫ-."*пЁfr*Ж-i'Ж'
ый*"**"t'то"'uру'ТЁ;'ffi;*'}-#,Н;Т
:Ж:Жt*Т*"f:yл.:1_,uЯ:_:"-">*'д.твiй

""п,чЧгу.1..].l:?a":,,*чiТоварувкiнцевlй,r;'й;;;;fi о;*i?;;ffiЖЖЖ";
r rUчtачi1.lьникOм.
за цiсю Угодою е постачальниlк або завод_виробнико
i,ll;*:::T:j::::::Y:,::
l"":п,
або уповноважена
(залучена) ними особа.

3.19. Упаковка i
l
стандарта},I

маркування

Товару повиннi вiдповiдати встановленим правилам,
i технiчним р{овам.
з,20, Упаковка повинна забезпечувати повну
цiлiснiсть Товару при транспортуваннi yciMa
видdlли транспорту, включаючи перевантаження,
а також мати пристос)/вання дJIя можливих
перс)вантажень як за допомогою пi/tнiмальних
мехапiзмiв, так i ру"""" за.собом (за
допомогою
вiзкiв i авто (електро) каром).
3'2l, ПОРЯДОК i СТРОКИ ПОu.$Н"ППЯ тари: BapTicTb
тари (упаковки) включен., в загальну
BapTicTb (UiHy) Товару, тара (упаковка)
-

,

l

"..uopornu.'

l ry.ЦiнаУгоди
ll ,+,l,
,. __.
цlна за одиницю Товару вк€вуеться

у виставлених PaxyHKax-{laKTypax в гривнях з
урафвlн_Ням ПЩВ (лля резиД.пru; iбо В iноземттiЙ валютi (лля нерезидента).
4,2, Загальна BapTicTb (цiна) Угоди визначаеть."
сумарна BapTicTb Товару, поставленого
вiдпllвiдно до Bcix Рахункiв-фuпrур акцептованих
"n
за результатами
конкурентного вiдбору за весь
перi<lд дii Угоди.
У BapTicTb Ъвару вкJIючаються:
1 - Митнl витрати' понесенi Постачальником при митному оформленнi Ъвару пункгi
вiдправки
у
(застЬсовуеться, якщо Постачальник не
с резидентом Украiни);
_ витрати на
пакуваннJI та наванта)кення;
| - транспортнi
витрати вiдповiдrо до
|
у]uов поставки, що зазначенi Спеrифiкацiт до данот Уюда]
| - витратИ на отримаНrrя дозвiлЫuоТ дЬпу*.Пruцil' |у'""Пuл*у, якщОу така виN{Егасться);
| - витрати повйзанi 9rрйl,п"* iер..rфiп*i походженнrI ТЬварУ (застосовУеться,
якщо
Пост;лчальник е нерезидеIrтом Украiни).
BapTicTb (чiна; Угоди не може перевищувати
1 бзб 945,00 грн. (один мiльйон
шlстсот
Тридцять
шiсть
тисяч девrятсот сорок п'яliь .рrr. 00 коп.) з ПЩВ.
-,л-L11_]11альна
4,4, I]iHa за одиницю Товару та загаJIьна
цiна Угоди може бути змiнгена (за
умови, якщо
угодrэю передбачена оплата за Товар протягом
60 календарних днiв uбо бirru.ое по
факту поставки
- ста}Iдартнi умови оплати) при застосуваннi
пункту 4.5, Угоди.
4,5, УмовИ зменшення BapTocTi постаълепЬ.о
,uЕ ДrvvДlJrg-lvqvl
неоплаченогоv Товару з застосуванням
формули дистконтування BapTocai Touupy
4,5,1,У разi, якщо Постачальн1,Iк бажае зменшити
строки оппати, виiначенi цiею Угодою
(застсlсовУетьсЯ лише
}, разi оплатИ за ТоваР no ,Ponry поставки протягом
б0 календарних днiв або
бiльш:е), BiH письМово звертаеться
до Покупц" . пропоrицiею arй-rr, стро*и оплати за
Угодою
з одЕtочасним зменшенням BapTocTi поставленоiо
не
оплаченого
То,вару,
вi,цповiдно
-a
до
форм:rли jlcKoHTyBaHH" uaprocii Товару, вказаноi
у п, 4. 5.2Угоди.
!5,2. Формула дисконтування BapTocTi Товару :
Е BapTicTb фактична : Е BapTicTb ia Угодо.
ir - r/360 ,. (t' - tr)), де:
! BapTicTb фактична - фактична BapTicTb ToBapiB,
що оплачусться окреI\{иМ пЛ?Т,ЭЖоМ, ГРН,]
Е BapTicTb за угодою - BapTicTb ToBipiB. ,nu u".ru"eHa
в Угодi;
t' - строкИ оплати, визначенi в }'го;ti
1с:ганларr.нi умови оплати),
*-a"дuorr* onrrr]*,
t2 - строк фактlачноi оплати (зменшенi .ruпдuрrri
строки, " y..oo*eHi Сторонами), в
кален,Iарних днях*;
"ni
r - облiкова ставка НБУ (н_а дату коригування
BapTocTi), збiльшена на вiдповiдний вiдсоток
нижченаведеноI
рiчни:l згiдно
ццq з нижченаведеною
лоIо
i
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z. tl - t2,i\
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п-ФдчрrБ дпЬ

обл кова ставка НБУ + 10уо
"iд
вiд 29 до 0 календарних днiв
обл кова cTaBI(a НБУ + 4о/о
япщо в Угодi строки оплати визначенi в банкiвських
днях чи iнших не календарнtтх днях,
строклt оплати tl, t?
ачiютьс* виходячи iз перерахунку таких
днiв у календарнiднi.
.'' ll
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4,5,з, Покупеuь протягом

5 'робочих днiв з дня отримання вiд Постачальника
письмовот
,говару

ЗаСТОСУuu"Y"_У_Чязку з чим д9 BapTocTi
H:ff;X*:}T""}::*:i"":lr::"^:_T:':_]_a
Дис](онтування,
визначеноi за форму.,Iою, вка]аною
у п. +.sЭ Угодr,

ставки

йиii#ffir;Ж'J";Тх

cBolo згоду застосування вказаного MexaHi.ry,
,nr"oм направлення письмоlзоi вiдповiдi на адресу
постачальника, У разi не направлення
Покуйм такоi письмовоi згоди, або направленIuI письмовоi
вiдмtовИ про застоСрЕlннЯ
формули дисконтуВання BapTocTi Товару та'зменшення сгрокiв
оплати,
BapricTb Товару i строки оплати залишЕuоться
такими, як передбаченi в Угодi.
1 4,5,4, У разi якщо Покупець погодх{у€Ться iз пропозицiею ПостачальЕЕка про застосрання
фор:ltули дисконтування BapTocTi Товару та зменшення cTpoKiB
оплати, BapTicTb пост,авленого аJIе
не с|плаченого Товару та вiдповiдно загrшьна
цiна Угоди змiнюються з урахуваЕням
формули
дись:онтування BapTocTi Товару, У такому випадку змiна
BapTocTi поставленого аJIе I{e оплаченого
Товару, розрахованоi за
формулою дисконтуВання BapTocTi Товару, про,водиться на
пiдставi
вiдповiдниХ коригуючиХ первинниХ
документiв, пiдписаних CTopoHaMrr (aKTiB коригування
BapTocTi
Touupy, pax.yHKiB_Ha оплату з новою цiною, тощо).
4,б, ПункГи 4,4 та4,5 цiеi Угодr не мояqтЬ
буги
на вже поставленi та оп;rаченi Товари.
l ц.,l.Змiна BapTocTi ToBapiB та загатrь]lоi rtiнизастосоваrтi
Угоди у зв'язку iз зас:тосуванням
формули
дисконтуВання BapTocTi Товару, не вп-цива€ та Ile
зменшус розмiр забезпеченrIя виконання
зобов'язань по Угодi

l
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V. Поряаок здil"lснеtlня опJати
ll ),l,
- , Еозрахунки проводяться
шляхом оплати Покупцем протягOм 60 (шiстдесяти)
калеI{дарНих днiВ пiслЯ здiйсненнЯ
поставкИ ПостачалЬникоМ

ТоварУ на пiдсr,авi Рахувку-фактури,
пiдтlrердженого Покупцемо та пiдписання
Сторонами акту приймання-передачi Товару або
видагковоi накладноi' шляхоМ перерахуваннЯ
коштiв rtu

р;-r;;

Псlстачаль]{ика, або з
урах]/ванням умов, передбачених п.4,5 цiеi Угоди.
5,2, Що Рахунку-фактури додаються пiдписаний
уповноваженими ЦРЕДставникЕtп,lи CTopiH
акт приймання-передачi Товару або видаткова
накладна,

Покупець не здiйснюе оплату за поставлений
Товар, та така несплата не е порушеЕням
зi сторони Покупця у випадку ненадання Постачальником
Рахункl.фактури на
оплаly чи його неналежного оформлення.

,

cTpoTty оплати

Права та обов'язки CTopiH

6.1. Покупець зобов,"ruпrоl',
б.1.1. Своечасно та в повному обсязi сплачувати
за поставлений Товар.
Товар,
разi вiдсутностi
JclJt,ix,ttýtlb, згlдно
",A-J lllvwll зауважень,
згiдно з актом
айом
,';i;l;Т:::Тi:i_л_:::::"j:]_1й
прийllання-передачi
товару
6.2. Покупець мас

6

?|

або видатковою

право:

у

з

"u*nuonor-,

l

!остроково розiрвати (пfипинити) цю Угоду:
разi невиконання чи неналежного виконання зобов'язань Постачальником,
-лл,-.--9-1-1_1 про це його за 30
повlд()мивши
днiв до дати розiрвання
6,2,1,2, У разi вiдмови Покупця uiд йоопuпп"
у.оо" у зв'язку з вiдсугнiстю фiнансування
У ЗаКУПiuпi у тому чис.,li у зв;язку зi змiной техпiчних
оо touupy

u

&Ъ'^:;#;Х;?;fi:И

"rrЁ.

6,2,1,З, У разi вiдмовИ одногО або бiльШе
учасникiв-перемоЖцiв, З якипdи
paMKoBi
за
угоди
результатами однiст або декiлькох конк}?ентних вiдборiв вiдповiдrlо укладено
встановленого
до
-АТ
Покулцем порядку Проведення зфпiве*
uУпJl.азвидобування)) за
зouupiui o"q', "u no.rry.
рамко.rвими угодами,.вiд виконанЕя
рамковоi угоiи аЬо iнших
дiИ,iкщо внаслiдок цього кiлькiсть
YracHltKiB-ПePeMoЖЦiB, З ЯКИМИ У ПОКУпдя с дiючi paMKoBi
угоди, .runou"ru менше трьс|х.
6.2.|.4. У iнших випацках, передбачених
цiею Угодою.
6,2,2, Контролювати поставку Товару y.rponr,
Угодою.

6.2.З.Зменшувати обсяг закупiв:ri iouupy
"arunounari
ru.u.-urry
BapTicTb цiеТ Угоди залежно вiд
реальвого фiнансування видаткiв. У тшоп'у
разi-iторони вносять вiдповiднi змiни до цiеi Угоди.
По.,uйuп"пу у-разi неналежного обормленп"-оопй"пri",
]

".oO*if#;T;#r#iж"H#:y
6.2.5. ВiдМовитисЯ вiд ТоварУ,

який не поставлений в строк, вказаний в
Угодi,

6.3. ПостачаJIьник зобов'язайй:
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Покупець
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б.3.1. Забезпечити поставку ТоварУ
у строки, встановленi Угодою.
6,з,2, Забезпечити поставку Товару, якiсть
якого вiдповiдае ).мовам,
},становленим роздiлом
II цi еi Угоди.
6'З,З, ЗаРеССТР,l'ВаТИ ПОДаТКОJУ
в електроннiй формi в строки, встановленi
чинним
закс)нодавством УкраТни.
"u*nuolly
6.з.4. СвоечаснО повiдомлЯти ПокупЦя
про змiну електронноТ адреси.
6.3.5. ПротягоМ 2
робочих днiв з MoMeIrTy отримання письмовоi вiдповiдi вiд
Покупця щодо
змеIIшення cTpoKiB оплати та застосування
зв'язку
з цим до BapTocTi Товару ставки
у
дисI:онтуВання (п, 4,5,2 цiеТ Угоди), надати Покупuю
рахунок на оплату та кориг).ючi первиннi
док),ментИ (актИ кориryваНня BapTocTi ToBapy ru
рu*упЙ nu onnury;;;;;, цiною, тощо).
1 6,3.6. Протягом З робочих днiв пiсля-.ппuоопп" коригуючих первинних докр[ентiв (aKTiB
кориrгування BapTocTi Товару, paxl,HKiB
на оплату з новою цiною, тоuцо) надати Покупцю
.
розрахуЕок коригування кiлькiсних i вартiсних
покйникiв до податко"ъi,u,*uoHoi в електроннiй
формi, встановленiй чинним законодавством Украiни.
6.4. Постачальник мае право:
6.4,1. Своечасно та в повному обсязi
отримувати плату за поставлений Товар.
6,4.2, На дострокову поставку Товару
за письмовим погодженням Пок.упця.
I

1

VIL Вiдповйальнiсть

|l /,L.l .,у ллл:
невиконання
разl "

CTopiH

i

або ненiшежного виконання cBoTi зобов'язань
за Угодою Сторони
законодавс-l,вом Украiни та цiсю Угодою.
r",#ч:зуi::11
:,.gоб.ачеIlу
7,2,
Товар, що не вiдповiдас
комплек.уUпоr'п.пr##i"-#.Ж-;;"J:х,, абоlтаякостi
може
прийматиСя ПокупцеМ абО вантажоотримувачем
на
вiдповiдальне
зОерiгання
за
Пост,ачальника, до його замiни таlабо
рахунок
лоfпоri,п.пruцli, Постачальпrп-.ъооu'язаний
ToBa;roM, прийнятим на вiдповiдальн€ .bepi.aHn"
роr.rор"д".r."
nlor".oпц l0 днiв з дати .прийнятгя Покупцем
ToBa;ly на вiдповiдаJIьне.зберiгання. Якщо
По"ru"Йпrк
у цей строк не розпорядитъся Товаром,
покупець мае право реалiзуйи Товар
для вiдшкодування понесених cBoix збиткiв.
7,3, Якщо протягоМ гарантiйЙ,о ..|ony
ъ/;rr" виявленi дефекти або невiдповiднiсть
якостi Товару' обумовлеНоi УЙдоЮ, ПостачаЛ"пrо
rБЬоu'язаниЙ .u йiЙ рахуглоК
ТоварУ за його мiсцезнаходженняМ або
усунуги лефекти
запliниr" ;;;;;rй Ъixо1; louuo на.гlежноi
якостi в
узгодженi Сторонами строки, але не бiльше zo календарних
i
днiв
отри:мання
дня
повiдомлення
ВlД ВанТая(ооТриМУВача чи ПокУпця
пРо дефекти або ,Ёuiдпоuiдпй;;;;..i
товару.
7,4, За
ТоварУ
нена,тежноi
якостi
або
-розмiрi
некБмпп.п.пЪ.о
Товару,
''остачання
виплаЧУе ПокУпцю
штраф У
20
;iri BapTocTi Товару неналежноiПостачальник
якостi або
некоNtплектЕого Товару.
7,5,у випадку неповiдомпa""l або несвосчасного
повiдомлення про дату вiлвантаження
товару Постачальних виплачуе Покупцю штраф
iiд BapTocTi Товару, про
У
розмiрi
вiдваrtтаження якого бl,ло не поЪiдоrп.но
або
b"o..ru.Ho повiдомлено.

",ф
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7,6, За односторонню необгруптовану
". вiдмову вiд
Угоди таlабо виконання cBoix
зобов''язаНь по УгоДi, ilостачальниК сплачуе
ПокуrtчЮ штраф у розмiрi l0?i, Вiд
цirrлr Угоди. У
випадку ненадання або порушення с'рокiв
надаriня'товаросупровiдних лок.рлентiв i/або
iнших
документiв вiдповiдно до п.j.tо ,u n. j.11, п.п. Ь,з.j
--6.З'6
Постачальн]zк виплачуе
покупцю штраф у розптiрi 2о % uiд
Товару, документи щодо якого ненаданi
або наданi з
порушtенням строку.
"upro.Ti
7,7, ЯкщО Постача,rrьниК не заре€стррав,
неправиJьно або несвоёяасно заре€стрував
податк:ову/i накладrу/i в системi електр(жно.оъдriri.тування
податку на додану вартiстъ tr" вчинив
iншi дi7бездiяльнiсть, в
результатi .rо.Ь, Попуо.* ;rр;;;в права на податковий кредит,
Постачальник
зобов';lзаний сплатити Покупцю rrrграф
у
рЬ.rфl
по
як:iй
не
зареестровано,
неправильно або несвоечасного заресстроuilно
податко"у/iъйЫу);i;';;.*еrrтiв).
7,8, У випадкУ невиконаНня ПЪстаЧ-uпrпо' 'ua"r"*
на себе зобов'язань по данiй Угодi,
Поста,lальник

д;;ьiй;;,

-;6й;';уЁй;;Бfiiй

зобов'язаний вiдшкодувати Покупцю

Bci .б"rп",- Йо завданi йому таким
невикс|нанням, У тому числi за простiй
транспорiу, що виник через вiдсугнiсть
необхiдних для
приймlrнняJовару
7,9, ПостачальниК компенсуе витрати_Покупцю
за простiй транспорту, коли такий простiй

докуЙентiв,

I

буде викликаний необхiднiстю приймання
ToBapyl,-npr.yTHocTi уповноважених прелставникiв
Товару,
uiопоЪiдuu
у товаросупровiдних
Х"Х'fi:Ж:lji;-J.r|Н"J;Т:"Й

*o'i.'
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:J*#fr'JT#::H::J:.:::,TT,Iy

РОЗr,riРi 0.1 %

вiл BanTocтi rrа-л.-оDпАyтлFл ^R^
onnur"

';'Д;?tТ:У:,::"_:ч:111

:'.j:y} "u

;"""Hi;:fr,::xнi

--^^_-

П;;i;;;;;;;;#'"а

бiльше подвiйноi облiковоi: .ruun" Нацiональ""."

спЛЕtчч€тьсq
пртJq
сплачуеться
пеня.

l""];li*:":,:"Ж"*::Т:У,::::"y.jl|r_фу/iв

оплаtту за Товар.
ToBan.

себе зобов,язань з поставки товару
у

l

користь по.ru.,аr,,ника пеню в

o"i-i ffiI.i;]Ж'Ж;Т ;.йТr;fr"J;

таlабо пенi, передбачених даЕим
роздiлом vII
r:
"i;ffi;":
;;, ;Б
ffi JfiH,
il,#*

;

Ж

, 7.13. Сплата господарських санкцiй не звiльняе Сторони вiд виконанЕIя
cBoix зобов'язань за
данdю Угодою.
l

I

l VПI.

Обставипи непереборноТ сили
8.1, Сторони звiльняються вiд
l u,r,vr\Jpu,'и
вtд вtдповiдацьностi
вiдllовiдацьностi за невиконання
неRикrrrrя
або неналежне виконання
'ЕlJtьняються
обставин непереборноi сили, якi не iсну,вали
пiд час
;:::Ж::";i#,:'_:Тj::У_.rТ]л"":11".rня
поза волею CTopiH (аварiя, *u,uЬй

;Ж;:Ж::r##:

1;ilffi,ХJ'"_;ilвиникли
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8,2, Сторона, що не може виконувати
зобов'язання за цiею Угодою
унаслiдок дii обставин
непеiэебоРноi сили, повинна не пiзнiпlе'пiп,
npor".o* Z дrriu З моменту ix ви.шикнення повiдомити
про l(e iншу Сторону письмовiй
у
формi.

[оказом виникнення обставин непереборноi сили та строку
ix дii с вiдповiднi
докр{енти, якi видаю,гься Торгово-промисловою палатою
Украiни або iншим уповноважсним на
8.3.

це органом.
8.4. У разi коли строк дiТ обставIII{ непереборноТ
сили продовжуеться бiльше ttiж б0
днiв,
кожна iз CTopiH в установленому поряд](у
мас право розiрвати ,,;;;;;;
--- - ^-HJ,
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| IX. Вll;liшення спорiв
| y,l,
. ., t,У _____
випадкУ виЕикнення спорiв або
I
розбiжностеЙ Сiорони зобов'язуtоться вирiшувати ik
шляхЬм взаемних переговорiв таконсультацiй.
9,2,у разi недосягнення Сторонами згоди спори (розбiжностi)
вирirrrуються у судовому
поряд;ку вiдповiдно до чинного законодавства
УкраТни.
I
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х.Строкдiiiугоди
пйп"йння Сторонами та скрiплення iT печатками
uu
";;;;i;"зрахункiв - до повног0 виконання.
ДiТ Ц;.i У.одr, uo"u ."oil Ъуr, пропонгована.
]iIкщо за сlдин мiсяць

.|

10,1, Угода набирае чинностi з
дати iT
Сторi-гr (за наявностi), i лi' до 31.12.2,02ly.,

ПiСЛЯ ЗаКiНЧеННЯ СТРОКУ
до зак:iнчення строку дiТ Угоди жодна

iз CTopiH письмово не попередила про HaMip
розiрвати цю
Угоду, то Угода вважасться пролонгованою
на цих же умовах на кожен наступний
l J llдrlrrr
piK,
yll\t

I

l
l

.,XI.

Iнlшiумови
.

,__л

l1.1. Угода може бути достроково прI.1пинена
за вза€мною згодою CTopiH. У разi
непiдггисання рамковот
угоди чи вiдмови uiд Гi пйписання одним або кiлlькома
)часникамиперем|)жцями' допуще}Iими до
укладання рамковоi угоди, у строки, уст,ановленi порядком
Прове,цення закупiвель ToBapiB,
,га
послуг АТ кУкрга.urоЬОуuuпt
робi,
.u рамковимlI угодами,
дострсlкового припинення iнших
рамкових угод, якi Оули уклйпi .а"uрезуJIьтатами однiеТ або
декiль,кох конкурентних вiдборiв вiдповiд"о
до" u.rч"оuп"rrого Покупцем порядку П.роведення
закупilзель ToBapiB, робiт ,u
АТ кУкрйurообуuu*rня> за рамковими
"oany.
угодами, за згодою
CToPiB або за рiшенняц сУДУ,
якщо вrlаслiдЬк цього кiлькiсть y*uo.r*
рамкових
закупillлям стала менше трьох Сторони
угод по цим
цiсi Угоди повиннi нь пiзнiше l0 робочих днiв з
дня
пiдписати додатковУ угоду до цiеi Угоди
щодо
дос:трокового
ilffiжr""-ff:.rýio;1"uu,n
j

| \i
поотачальник
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Покупеlць

l

l1.2.Угода може бути

змi*ена чи розiрвана лише за згодою CTopiH, KpiM випадкiв,
встановлеНих цiеЮ Угодою та чинним зако]lодавством Украiни.
11,3, у разi, якщо пiсля визначення Постачальника
переможцем конкурентtIого вiдбору
вiдпtовiдно до встановленого Покупцем порядку Проведення
закупiвель ToBapiB, рrrбiт та послуг
АТ КУКРГаЗВИДОбУВаННЯ) За РаМКОВиМи
угодами, Покупець виявив
товар за цiною, меншою нiж
-п;;;;";;ику
цiнаr, запропонована Постачальником, Iiопуп.ц" nurrpu"no.
лист з пропозицiею
змеIIшитИ запропоновану чiну до цiни, виявленоI Покупцем.
У разi згоди Еа зменшення цiни
ПосгачалЬник протЯгом трьоХ робочиХ днiв З дня отриМання лисТа вiд
Поrсупця, Halla€ Покупцю
новlrй Рахунок-фактуру зi зменшеною цiною. У
незгоди
Постача.гlьни]ка
на зменшення цiни
разi
Tala(jo неотримання Покупцем нового Рахунку-фuпrур, зi
зменшеною цiноlо протягом З робочих
днiв з дня отриМання ПостачаJIьником листа вiд покупця, Покупець мае право вiдмовитися
в
одн()сторонньому порядку вiд придбаItня такого Товару таlабо
Угоди
без
розiрвання
вiдuIкодування буль-яких збиткiв ПостачальниКУ, пРо
що По*уrr.цu повiд,эмляе Постачальника.
,щнеlи отримання листа вiд Покупця вважа€ться дата lrоштового штемпеля пiдприемства
зв'язку,
через яке надсилаеться таке повiдомлення.
1

1.4.

Покупець мае право вiдмовитися вiд Угоди

в

односторонньому порядку

в
наст,упних випадках:
- ненадання Постачальником документiв приналежностi
товару, що стосуеться Товару та
пiдлягають переданню разом з Товаром;
|l. - якщо Постачальник передав меншу кiлькiсть Товару, нiж це встановлен() Дtlною Угодою та/або
уахуТком-факт}рою (в тому.паслi Покlтlеuь мае пр.lво вiд,rовитися
вц уже переданого Тсвару);
- якщО ПостачапЬ}{ик переДав Товар, який не вiдповiдае
комплекту/коллплектностi;
- якщо Постачальник передав Товар неналежноТ
якостi;
- в iнших випадках, перелбачених чинним законодавством
УкраiЪи.
l l,|'J'
11.5-У
J ljИttаЛКУ
ВиПаДку ПРИИНЯТТЯ
прийняття llОКУПЦеМ
Покупцем РiШеННЯ
про
ПРО
вiдмоuу
Вiдмову
uiд Угоди або вiд поставок
вiд
рiшення
по
по
Рахункам-фактурам з пiдстав, вказан].lх п. t f.+
даноi Уiоди, Покупець ма€ право:
у
- письмово повiдомити Постачальника про вiлмову
вiд Угоди в односlгоронньс)му порядку з
зазнttченням пiдстав прийняття такого
В
рiшення. даному випадку Угода припиняс дiю з дати
вiдпl>авлення повiдомлення про вiдьrову вiд Угоди;
| - встановити ПостачаJтьнику с,гl]оI(, в який BiH зобов'язаний усунути недолiки, якi призвели
до п!ийняття рiшення про вiдмоъу вiд Угоди в односторонньому порядку. В такому
випадку
покl,пець направляе Постачальнику письмове повiдомлення з зазначенням
недолiкiв,га строку для
усун(эння таких недо,lliкiв. Якщо недолiки не булуть;сунутi в
установлелtий Покупцем строк,
Угода припиняе дiю зi спливоI\I строку, встановленого Покупцем
для усунення недолiкiв.
11,6, У разi якщо пiд час виконанIш цiсi Угоди Покупець
u*u*i факг yracTi у KoHKypeHTTroMy
вiдб_орi, за результатап{х якого було
укладено цю Угоду, пов'язаноi особи щодо Постачальника, тобто
особlt, яка вiдповiдае будь-якiй iз ознак, зазначених
у Щодатку J$ З до Угоди, який е ii шевiд'смною
частиною, Покупеuь мае прulво в односторонIIьомУ порядку
розiрвати ЦЮ Угоду та/або]lостачаьник
випл(tчуе Покупчю штраф
у розмiрi 2О Yо вiдвартостi Товару.
1 1.7. До оплати Постачальником .urрuфу,
вказаного у п. 1 1.6 цiеi Угоди, Покупець, на суму
штрафу, мас право притримати оплату за ТЬвф,
11,8,при розiрваннi Угоди В односторонньому порядку Покупцем
_
з пiдстав виявлення
факт;l участi у конкурентному вiдборi, .u р.aупurаТа},Iи якоi було
укJIадено ЦЮ Угодуо пов'язаноТ
особlt щодо Постачальника' тобто особи' яка-вiдповiдас будь-якiйlз
ознак,
]ф3 до Угоди' Покупечь письмоRо повiдомляс Посiачальника про зазначенIlх У Додатку
розiрванrrя Угоди в
односторОнньомУ порядкУ з зазначеНttям пiдсТав прийнЯття
такого рiшеннll. В дuпоrу виIIадку
угодit припиняе дiю з лати вiдправлення гrовiдомлъння про
розiрвання Угоди, якон) вважаеться
дата IIоштового штемпеля пiДприсмс,гва зв'язку, tIерез яке надсилаеться
таке повiдоil,Iлэння.
r l1,9,Bci доповнення, додатки, цiновi пропозицiТ Постачальника та Рахунки-фактури,
акцеIттованl за результатами коI{куреIIтного вiдбоРУ,
до Угоди е iT невiд'емними част,инами, якщо
вони викладенi в письмовiй формi,. пiдписанiуповноваженими предста,вниками cTopiH та
скрiп.пенi ix печатками (за наявнЬстi) (KpiM цiноuи* пропозицiй
ПоЪтача-rtьника т.а PaxyHKiB--------l
-4vYД
l

фактур,

якi

пiдписуються

,v.,rjJ

Постачальником).
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l1.10. Постачальник,
у разi визнаqення перемо}кцем конкурентного вiдбору,
не мае права
та обов'яз*" .u Угодою будi-rп", iнш:им
особам, покJIадати
викl]н&ння зобов'язань на будь-яку
iншу особу.
ПеРеДаВаТИ (ВiДСТУПаТИ) СВОi ПраВа

11,11,Пiдписанням цiеi Угоди Посiачальник.пiдтверджуе,
що BiH ознаjiомлениЙ та
-пйр"уrr*
погOджуеться з Iнструкцiею про
u"ounr*,
реестрацii
.порядок
i *икористаних
довiреностей на одержання цiнноЪтей,
,uru.рл*.поrJ nun*oM АТ <Укргазвидобування),
Проведення закупiвель ToBapiB,
порядком
робiт та послуГ АТ <Укргазвидобування) за
УГодами.
l l l'12,При тЛумаченнi умов посТавки за цiею Угодою застосовуютьс-я]эамковими
Мiжнароднi
правила
iнте;рпретачii комерчiйних TepMiHiB IнкотЕрйС
20l0
Ъ.дuпцi"
з
року) урахуванням особливих
умо]] посТавки, визначенИх Сторонами ланiй Угодi.
у
11,13, Угода, iT змiсТ
"iдп".uють розгоЛошенню або використанню, Сторонами без згоди
iншсli Сторони, крiм.випадкiв",передбачених
чинIIим законодавством УкраiЪи.
11,14, Вiдповiдно до Податкового
кодексу Украiни Постачальп"п .u
даним ,{оговором е
платником податку на прибуток на з4гвльних
та е платником податку на
умовах
дода'у BapTicTb на
загаJIьниХ умовах; Покупець е платником
податку на прибуток та noour*y на
додаЕ:).вартiсть на
загаJIьних р{овах.
1 1,15, Взаемовiдносини
С'очiп,передбаченi Угодою, регулюються чинним
закоIlодавством Украiни, Япщо в
даrriй Угодi Сторони вiдступили'"liпопооtень
akTiB цивiльного
закоIIоДаВсТВа' ВреГУлюВаВши своТ вiДносиНи
на влъсний ро.фо, ,о nf.|"reT мають
ЕtOрми угоди.
, l1.1б. Сторони зобов'язуються lIисьмово повiдомляr"'oorru.oiнy
випадк:1,
прийняття
у,
рiшеlrня про лiквiдацiю, р,;й;;i.;ltiю або Ou*pyr.rBo
однiеТ iз CTopiH у строк не пiзнiше
з-х
калеIIдарних Днiв iз да.гl.t прийняття TaKoI.o
рiшенri".
l1,1,7, У разi змiнИ мiсцезнахОдження,
банкiвських реквiзитiв, статусу платника
податкiв
Стор,эни, змiнИ електронНоi адреси, така
Сторона зобов'яauru rrraurово поuizцомити
'ДllvDrvlvDv
iншу
Сторону
протrIгом 3-х днiв про TaKi змiни.
11.18. ЯкщО УгодоЮ передбачепо
направлеЕнЯ листiв, повiдомлеЕь в
електронному виглядi
на електроннi uдр"" CTopiH, Talci nrar", .rоuiдоrпaпrr"
вважаються належним чином
В еЛеКТРОНI{ОМУ виглядi на Bci електроннi
адреси одЕочасно,
ffЖ;",fi:Т;;ilТ

":

i:::,,ý:jfiЛеНi
Угода складена украiнською мовою
для резидентiв або украiнською та
англiйськоЮ длЯ пер"зидеп,iu в двох примiрниках
(i примiрник Постачальнику та
1примiрник Покупцю), якi мають. однакову
юридичну силу. У разi
текстемИ на украiнСькiй та англiйсьКiй
розбiжностей мiж
мовах, ,a*.' на украiнСькiй MoBi м€tе
перевilжну силу,
11,19,

|

ХII. Антикорупчiйне застере2кення
;i;- УгодЙ, Сrо|о*r", ix афiлiйованi особи,
ЦРаЦir;никИ або посере,цникИ не виплчlЧутоть, не пропонутоть
i na до.uо*,oть випла'}. буль-яких
грошових коштiв або передаЧУ
цiнностей, прямо або опосередковано, булъ-якипл
особам, дJUI вIIливу
на дii,ла прийнятгя
рiшенrrя цй*" особами , ,".rо,о Ьrр"rання будь-якоi неправоплiрноТ
вигоди.
l2,2,Прu виконаннi своIх зобов'язанu .u
У.одою,
ui..
Сrороrr",
ix
афiлiйсrванi особи,
працiвlники або посередники не здiйснюють
дiт, що квалiфiкуlоr"." iu.rосовними
для цiлей цiсi
угоди законодавством, як дачаlотримання
неправомiрноi вигоди, корупчiйне правопорушення,
такоЖ дiт, щО порушуюТь вимогИ законодаВства
а
прО запобiгання корупцiТ та мiжнародних
про пр,отидiю легалiзацii (вiдмиванню)
aKTiB
доходiв, oo.i**"* злочинним шляхом.
12,3, Кохсна iз CTopiH цiсi Угоди
вiд стимулювання: будь-яким чином
працiвникiв iншоi Сторони, в тому чис,[i
"iдrоuп"ur"."
шляхом
nuour,n" грошових сум, подарункiв,
безоплатного
викон€tннЯ на iх адресу
робiТ (послуг) та iншими, не поймепоuurrrr'
, uuory пунктi способами,
що стlвить працiвника
певну залехсtтiсть i спрямованого на забезпечення
.в
виконання цим
пРаЦiв,гtиком будь-яких дiй
nopr.r" стимулюючоi його Сторони.
ПiД ДiЯМИ ПРаЦiВНИКа,"uЗДiЙСНЮВаними
на користь стимулюючот його ст.рони,
- надання невиправданих переваг у порiвняннi
розумiються:
з iншими попrрчБтами;
- надання

l2.1.При виконаннi cBoik зобов'язань;;

будь-яких гарантiй;

_ *::т|.:у

::,тчихлроцедур

(спрощення формальностей);
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l2,4, У разi виникнеЕня
у Сiороlrи пiдозр, що вiдбулося або може вiдбутися порушення
будь-яких антикорупцiйних
умо;,
зобов'язуеri.п rо"iд()мити iHrrry Сторону
письмовiй формi, Пiсля
"ИпоuЙrчъ;;i;.
у
поuiдоrпЪпri",_"*повiдна Сторона
мае право призупинити
вик()нання зобов'язань за ","",о"Ь,о
Угодою
цiею
до отримання пiдтверлжепня' Що п.рушення
не вiдбулося
або не вiдбудеться, Це пiдтвердження
повинне бути надiслане протягом
5 (п,яти) рсlбочих днiв з
дат}I направлення письмового повiдомлення.
У письмоВому повiдОмленнi C,oponu,обов'язаНа
послатися на факти або надати матерiа-гlи,
що Достовiрно пiдтвердх(ують або даюiь пiлставу
припускатИо Що вijбулос:я або мlэке вiдбутися
пор)/шенНя будь-яких положень
цих умов контрагентом, його афi"riйованипrи особами,
ПРаЦlВНИКаМИ абО ПОСеРеДНИКаМИ Виражасться
дiях, якi квалiфiкlтоться вiдповiдним
законодавством, як дача або одерrкання
неправомiрноТ вигоди, -";r;"фj;
'
такоЖ дiях, щО порушуюТь вимогИ законодаВства
Ь;;;";;;ення, а
прО запобiгання кЬрупцrr та мlжнародних
про протидiю легалiзацii доходiв, отриманих
aKTiB
злочинним шляхом,
l2.5. Сторони даноi Угоди визнаю-ть
проведення процедур Щодо запобiгання
корупцii i
контроJIюють iх.дотримання, При
цьому Сторони йппuоu,orь pobyMHi зусиJIля,
щоб мiнiмiзувати
РИЗИК ДiЛОВИХ ВiДНОСИН З Контрагеп.uЙ",
,о"ýrь бути Фу;Ё;i-; корl,пцiйнiй
,Iiяльностi, а
тако:К надаютЬ вза€мне сприяннЯ один
"ni
однОrу u чiп"l запобiгання кору_пцii. При
ЦI,()му Сторони
з пр о в еде н ня перев iрок з метою . uп йi.uч,п"Ъ;;;
i аIryчення
е';Н';Т;;}ff

Ж"^"ffi *ifЖ:r,
метою проведення антикорупцiйних перевiрок
Постачальник зобов'язуеться не
пiзнiше (5) п'яти робочЙх днiв з nno-.nry
УгЬди,;;;;
укладення
цiеi
у бу,ць-який час протягом
дii У'годи За писЬМовим ЗапиТом ПокУп'i" ;й;;;'iопуrru.
iнформацiю
-i.i,Й.О, про пере.lliк власникiв
ПостачалЬника, з врахуванняМ власнйкiв
u.l* piunlu (".iо.о
включаючи
бенеtРiцiарного uласн"па (контролеlэа)
.u ,Рор,iоБ згЙно , Л;;;;м ЛЬ2 до цiеi кiнцевого
Угоди з
додаl]анням п iдтверджу ючих ло nyr"nriu (даJI i in о ЬЪruцi"l.
У разi змiн у перелiкУ бУztь-я,<оТ лаIIки йаЪп,икiu'Постачаьника,
вкJIючаючи кiнцевого
бене(liцiарного власнипа
1KoHTpo"pu; та (або) у u"почйuпих органах Постача-гlь,ник
зобоtl'язусться не
пiзнitrrе (5) п'яти
12,6,

з

робочих днiв з дати внесення таких зпriн надати

вiдповiднуlffiffir,;;iiliУ;r*o
Iнформацiя надасться на паперовому HociT,
завiрена
.riоr"йiп посадовоi сlсоби, яка е
одно<lсiбНим виконавчиМ органоМ KoHr'pa.."iu
або уповноваженою на пiдстав,i
довiреtr,эстi особою
i напllавляеться на.адресу ilопупц" шляхом поштового
вiдправленr" a о.r"a,)м вкладення.
!атою
ОТРИМаННЯ ПокУпцем ооЙоuо.о^вiдправлення.

;Ж:iJ.jХЧ"J#lЖffi}

l2,7, СторОни визнають, що ix молtливi
неправомiрнi
ploB цiеi УгодИ можутЬ спричинити несприятливi

ffi:iНН:iч-[fi:;:"#.,Ж*"i,".,;:ffi:*
l2.8. Сторони

;ffi

додатк;, й;рмацiя

дii та

порушен,ня антикорупцiйних

ЪаслiЙ rrr"Ьння рейтингу надiйностi
"iл взасмодii,
oo*.u,."" щодо
;;йгентом

;

_гарантуIоть здiйсненrrя наJIежного

#Ж"фffi,*ЦlЖ:Ж ;r*i*H

рзгляд/ за представленими в рамках
попЬiд"пцй"йl ii:у
ефективrтих

ffi
1.*ання
. .. -,l2,g,i'opon, гарантують повну ко'фiденц,о"iН'iЬ*ifr#;"Ч'Ж..h'"ri,li|i#пr*
цiеi Угоди, а також вiлЪут"iст" пa.ur"uпих наслiдкiв
як для Постачальника в цiлому, так i,rо"
конкретних працiвникiв Постачальника
для
якi повiдом"п, npo факт порушення.
12'l0' У разi вiДмови Постачальника вiд
tнЪормац]i,;;; виз'ачено цiй угодi,
у
фактичного ненадання такоi iнформацii,
"uдuпп"
з порушенням cTpoKiB, встановлених
уФ":*
Угодi,
або надання недостовiрноi Iнформаuii"
У цiй
'"ЙЬ".ч'i
Покупе-;';;Ъаво в односторонньому
поряД](У вiДмовитися вiд Виконання
V'од'
;r;*;
;аправлення
письмовогсl повiдо,млення про
припи,ЕIення Угоди через,5 (п'ять)
робочих днiв з;;;;rу направлення повiдом:лення.
У разi наданнЯ Iнформацiт,," u tIовному обсязi,
так само неподання iнфrэрмацii зазначеноi
(Додаток
Jф2 до й.i У.од") Покупеч;,r1;;;;;"е
формi
у
за вказаною формою з метою доповнення. вiдсутньоi повторний запит ,,ро надання IнформацiТ
надання. У разi неподання такоi iнформачii;;;id;н""iнформ"чi;-'i; зазн:аченням cTpoKiB if
bTpoKiB iT наданнrt, а такOж надання
недостовiРноi iнфоРматtii Покупець мас
право в односторонньому порядк:у вiдмовитися
вiд
Г,fr

Шi'ffiЁЙЪ,ТtН#.iil';""#;#*Н;*:Ж#нi:*Ъ,;й;,,|,,,'.пч",,яупrдичерез5
l

....

бзftrl';Б:ffiНа

У ЦЬОМУ РОiЛiЛi УМОВа.

i;;;;;.

i
t1

\1

\

постачальник

стор. l0 з

15

умовою чiеi угоди вiдповiдно до частини

Угоди

1З.1. Додаток Jф 1:
13.З. Додаток Ns 3:

(контролера).
Критерii ознак пов'язаних осiб.

ХIV, МiсЦезнаiодяtення та банкiвськi
реквiзити
I

CTopriH

ДqСТАЧАЛБНИК
ТOВ KCMIT IЮКИНIРИНГl, аdреса
: бl 1 03,
м. XapKiB, проспект Науки, буд.47l|;
р/р 26004052З23211

_

ДТ кУкрzазвudобуваннллl, adrleca;

Кiд;;Й;"d;;ЭЫzВ

049.5з, м. Кйiв,
ф iл

"ynmа в iа
iя ГП У к Пiл

з

в

udобуi iH ня >,

ГРУ ПАl.КБ
кПРИВАТБАНк), МФо 35 l 533
код СДРПоУ 3945738l
Iпн з9457з820з00

аdре9а: 36008, м, ПолтЙа,
вул. Свропейська. буд. t7З',
п/р JФ2600 8924445 596 Biдiiienni
лrэзzзzl о
у
Полтавськоi обласн,эi дирейriт--

Тел. (057) 702-О4-72
E-mail: tender@smit.ua

код СДРПОУ 00153100

в XapKiBcbKoMy

АБ

кУкргазбанк>>о IчtФо

Iпн

_

Зzо,iiВ

30019772|"6657

Тел. (0532)5l j;- 573
.Тел./факс (0532) 5l5-850

..: dmуtrоуаrеЙсЬеrrlсоРрgfu..о..

e-mail

_
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коDиryвання використовчвати rrастчпri
ре,*йити:
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додаток ф2 до Угоди

Ns?эZ:"И

_ЦоJ_20_Цр.

'"g:lНlЖ;fl::Ж##il,*;.ЖЖ.Нl#1х1евого
l

2,,
станом llя
на<tt Э[,
"танпN,

нrЪБТ

На.йменуван

(найменуванIrя,

.

iЙц

],_Ц!lпр

ТОВ

I

,, о8
>

20Цэ,

ма)

iT

rcМП IЮКIIНРИНГ>;

проспект Науки, буд.47 / t.
IIIн:]94573820з00.

найменування реквiзити,
гlаспортнi ,данi

gФщgдJцацglrrЦсцез находжен ня

rr, раге rlT

61103, м. XapKiB,

Пйтверд,куБчЙййБнй

зrlзнiltlеrrIIям .lаст,ки в 7.

мlсцезнаходrкення, ITrH

испiiiЙЙ

бенефiцiарного Евласника ll*онтролера)
вilаснlдсiв (l<lггролерiв)
_:u.uЧТНефiЦiаРшл<

КОРЯК ФЕДР BIKTOPOBИ[I;
lПН 297l 6|62З2; паспорт серiя МК

м

507825, виданий Червонозаводським

РВ УМВС Украiни

Харкiвськiй обл.

в

02.09.1997 р.; адреса засновника:

61 140, м. XapKiB, проспект Гагарiна,

Статуг загверджений рiшенням
учасника Ns l вiд 2'7 .03 .2О19 р,

буд. 56, кв. l35; частка l00%.

IV. Кiнцевий

КОРЯК ФЕДР ВIКТОРОВИII;
бll40, м. XapKiB, l1роспект Гагарiна,

бул.56, кв. l35.

обл. 02.09.1997

Прtшimка.

в

Харкiвськiй

вказаmu пIБ, IIIH, паспорmнi EaHi
mачасtпу в

Ж':;;::;:iif#;r;:;tr:l;Ж';##,"!/;iужff;|
- найлrcнування,

виданий Червонозаводс ьким Рв

У}4ВС УкраIни

форму власносmi, Iнп' мiсцеrпЫiо"rr"ня mа часmку
в

- бкQзtllиц cBotx власнuкiв (do кiнцевtlх).

Ой

в

орzанiзацit;

,

пщостовiрнiсть та повIrоту даноi iнформацiт пiдгвердж}то.

2019р.
(

п iл п

ttc особ и

- уповнов.Dкеною представ*чБ"rрчБý

м.п.

I

tЬзgý']Поirчi*о*,"*,

з 0г,
sЁL,

ПIДПИСИ CTOPIH:
ець:

(Ф.В.Коряк)

(Р.М.Рогсlсин)

6,рдjй-;1
-

*'

,.lfFJb

,rfioвlprlcTBd\,

У.
пвмll,у_Ен.о,о ч
'вйrrовцд,rьнtстк,

(ёшilт iн}iiиl{lринlп
Постач

sl;Шr'fl

стор. 14 з |5

о/о.

Додаток М3 до }'годи

Ns/r'r?z-,_BИ Jс? Щ_zo {j
р,

Критерi'i ознак повrязаних осiб:
- юридиЕIна особа' яка здiйснювала
пiд час Проведення процедури закупiвлi
за результатами
якоi уклаДено цЮ УгодУ (далi процедура
закупiвлi) контроль над Поста,ч€lJIьник()м,
який

J#JЁffi#Ж,:жlж:j:ýy:::.,:.]р::зry_,'закупiвлi
ПРОЦеДУРИ
ЗаКУПiВЛi ТаКИМ Учасником
процедури

був

або контроJIювалаOя пiд чаrэ проведення

."Йi;;, ;;; ;ЪЁffi;llТ

ffi:ffi;

;#'
проItедури закупiвлi пiд спiльним контролем
з таким Учасником процедури
закупiвлi;
- фiзична особа або члени ii
сiпi'Т, якi здiиснюuа,r" пiд
пройоЪння
процелl,ри закупiвлi
контролЬ над ПостаЧzUIьником' який
"u.перемоЖцем
буВ УчасникоМ та визнанИt
]lроцелури

закупiвлi;
учасник процедури закупiвлi. службова (посалова) о.обu
якого
пiд
час
проведення
проl:едури закупiвлi була
уповнова]кена здiйснювати вiд iMeHi Постачальника
юридичнi дii,
спрямованi на встановлення, змilrу або
зупинення цивiльно-правових вiднrэсин,
та члени сiм'i
такоliслужбовоi(посадовоi) особи;
-

постачаJIьник, який пiД час процеДури
закупiвлi був Учасником (визнаний переможцем)
ЩОДО ЯКОГО фiЗИЧНi ОСОбИ - ЧЛеНИ ТеНДеРного
копriтету, керiвник покупця: та/або члени
ixHix
ciMeit, здiйснювали контроль або були
уповноваженi .iiиБ""r, ;;;"." iMeHi юридичнi
спря]иованi на встановлення, змiну
дii,
або зупинепr" чr"iп"но-правових
вiдносиrr.
ПiД ЗДiЙСilеННЯМ КОНТРОЛЮ
РОЗУrlliеться можливi..u .дiй.".пr" ?"рi.o€lльного впливу
вирiпгrа-гlьний вплив на господар."пу
або
дi"п"пi.ru Y"a.nrкa процедури закупiвлi безпосередньо
через бiльшу кiлькiсть пов'озuп""
або
фiзичних
о.iб,
здiйiснюеться,
щ;
зокрема,
шляхом реалiзачii права володiння або
""-l"pro""nr*
корисrуuuпi"
BciMa un.r"ur, чи ix значною часткою,
права вирiш*rrьного впливу на
формування складу, результати голосування, а тако;к
вчинення
правсlчинiв, що надають можливiсть
визначати умов1 господарськоi
дiяльностi, надавати
обов'язковi до виконання вказiвки або
u"nony"ur" функцiт органу
уп;оавлiння Учасника
проц()дури закупiвлi, або волоДiння
часткою (пасЙ, пакетоМ акцiй),
що станOвить не менше нiж
25 вiдtсоткiв статутного капiталу Учасника
процедурl.r закупiвлi.
[ля фiзичнот особи Загальна сума володiйя часткою статутному
капiтал.i учасника
у
проце:дури закупiв,lti визrIачастЬся
залеж'о вiд обсягу корпоративних прав,
щ() сукупно наJIежать
iT ciM'i
'рЙi,,i"r'b*ou*,'"nl non rpoirrr"." такою фiзичною
_

I

*

;::agi][;Ж;i}i-,}?I

ЧленамИ ciM'i вваЖаютьсЯ поДружх(я,
дiти, батьки, рiднi брати i сестри, дiдусь, бабуся,
oEyI.", усиновлювачi,
усиновленi, а,anox, iншi осоЬи, за умови iх пЬстiйного
ttроживаIIня разом з
пов'я:iаною особою i ведення з нею
спiльного rо*ооu*ruч

Iншi особи, якщо HMBHi iншi

]-Ъставини, якi свiдчать про :з.цiйснення
безпосереднього або опосередкованого фч*;
контролю чи впливу на Постачальника
чи iнших
УЧаСНl'rКiВ ПРОЦеДУРИ ЗаКУпiвлi (KpiM
учасникiв i u".oKr, ризиком пов,язаностi) **.
""л,"",rri#::':::"i:u::viННi
** kpumepii
Bllcoko,o

:::::riЖХ::,i
',

л

м.II.

diЮЧОеО В

АТ КУКРеаЗвudобування> Поряdку закупiвель
mo.apiB, робiпt mа послуе

рiвня рuзuку пов'язаносmi Учаснttка процеdурч закупiвлi
mаул4авч,

У'"'""'-^", чч,,'чо,rься

"|",,iY

^;:"'-;::::;:Т;":,,:::;"

Постачальник:
', /1

якi За,vовнuк мае
чuннuлr p.uaMeHmo.1..t закупiвель

ПIДПИСИ CTOPIH:

(Ф. В. Коряк)

М. Рогожин)
_ъ,

/

":,

постачальниi

стор. 15 з

15

