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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (О,ЦМДКС CICTEMCD

Постачальник, В особi директора ГончарУка О.С.'
що дiс на пiдс:гавi Ста:гуту, з однiсi

СТО[)ОНИ,

Та

АкцiонерНе товариство <Укргазвидобування),
ёlлi - Покупець. в особi заступн[Iка
директора з матерiально-техНiчногО забезпечення фiлiТ
ГазоЙромислового управлiння
<<Полтавагазвидобування>) Рогожlrна P.N{.,
що дiс на пiдставi дЪuiр."о.ri Ný 2-100д вiд
lз,1.2,29l'8 р,, . iншоi сторони, рtlзом iMeHoBaHi пuл*i - Сторони, ynrrfr,
поставки,
i

далi -.Щоговiр про наступне:

Il

даний ,Щогtlвiр

l

Угоди

I. Предмет
Предметом цiеi Угоди е поставка Постача-llьником витрапйх iматерiалiв,
частин та
приJIаццq до oprTexнi* (д*i
- Товар)' перелiк яких з€вначений у ёпецифiкацii: l[одаток JrJbl до
Уго2lи)' за реЗУльтаТаIv{и проведення Покупцем конкурентного вiдборУ вiдповiдно
до
встаповленого у Покупця порялку Проведення .uoy.riu.nu ToBapiB, ^
та
послуг
АТ <сУкргазвидобування)) за рамковими угодами (далi конкурентний вiдбiр), робiт
згiдно
ЛЬ5
до I'егламенту взасМодii структурних пiдроздiлiв АТ кУкр.й"идобування> пiд час!одатку
закупiвель
ToBapiB, робiт та послуг, затвердженого
рiшенням Правлiння вiд 18.0Z.Z0l9p, j\ъ371,
дiю наказом вiд 18,02.20l9р.Ngl lб (надалi - Порядокj.
"".дЁr.о.о "
1,2, Постачальник зобов'язусться поставити Покупцевi
Товар, а Покупець - прийняти i
оплатити Товар на умовах даноТ Угоди,
l,З,Постачальник гарантуе, що Товар, який е предметом Угодп a Ji""o.o
в наявностi та
належить йому на правi власностi. або iншому
правi,
речовому
що надас йому право
розпOряджатися Товаром, е новим i не був у використаннi, не перебувае пiд забороною,
вiдчlrжgнцg, арештом, не е предметом застави та iншим засобом
заб.:зпечення виконання
зобо,в'язаНь переД буль-якими фiзичними або юридичними
особами, державнимI{ органами i
держ:авою, а також не е IIредМетом буль-якого iншого обтяження чи обмеrке,r"",
пaредбаченого
чинЕим законодавством Украiни. ,
1,1,

1,4, ПостачаJIьник

i

,rйru.рд*rЬ, *о укладання та виконання ним цiеi Угоди не суперечить
i

нормап,r чинногО законодаВства

УкраiЪи та вiдповiдас його вимогtlм (зокрема, щодо отримання Bcix
необ,кiдних дозволiв та погоцжень), а також пiдтверлжуе те,
що укладання т,а виконllння ним цiеi
ЦiЛЯМ ДiЯЛьностi Постачальr,"пu, положенням його
устаI{овчих докуI!{ентiв чи
}У::::ry"Р"rИТЬ
1нших локальних aKTiB,

l

1,5,Постачальник, пiдписуючи цю Угоду, повнiстю та беззастережно
усвiдомлюс та
погоlIжуеться, що у разi невизнання його переможцем по
разовим процеl{урам к()нкурентного
ВiДбСРУ, ЗаГаЛЬна кiлькiсть Товару, яка буле пЪ.ruuпепа Покупцю
протягом дii цiеi Угоди, може
дорiвнювати нулю за цiсю Угодою.

l Z,t, Постачальник

l

Товапч

lI. Якiсть
l
повинен поставити Покупцю Товар, передбачений цiею Угодою,
якiсть якого вiдповiдае сертифiкагам якостi або паспортам виробника,
.щержстандартам,
, тоuuъу
вiдпо вiдними документами.
2.2. Постачальник гарантуе яlсiсть i. надiйнiсть Товару,
що постачаеться, протягом
вiдповiдае гарантiйному строку виробtIика.
i
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IIL Поставка Товару

I

i

у Поriупця потреби у ToBapi, Покупець проводи ть разовi процедури

конtсурентного
'.r.
вiдбору вiдповiдно до встановленого Порядку.
З,2, ЩлЯ проведенНя конкурентногО вiдборУ ПокупецЬ одночаснО
надсилае BciM учасникrlI\d,
якi пiдписали рап{кову угоду, запрOшення подати цiнову пропозицiю
щодо постt[чаIIня Товару
шля:хом направлення Постачальнику поштою та в електронному
виглядi на елек:гронну адресу
постачальника вказану в Роздiлi xlv даноi Угоди, повiдомлення, в якому
завначае:
- найменування та мiсцезнаходження Замовника
:
- назву предмета закупiвлi абсl частини предмета закупiвлi;
- кiлькiсть ToBapiB;
- умови i мiсце поставки ToBapiB;
- строк поставки ToBapiB;
- одиницю вимiру ToBapiB;
- та
3.3. Строк подачi цiновоТ прdпозицii постачання Товару
для Bcix учасникiв, якi пiдписали
рамкову угоду складае 10 днiв з моменту отримання повiдомлення вiд Пок,упця. Факт отримання
ЗаПРОШеННЯ ПОДаТИ ЦiНОВУ ПРОПОЗИцiю пiдтверджусться повiдомленням
вiдправлення чи передача його пiд poarrany Постачальнику або"р;, "рr.r;""" "о'-rо"о.о
звiт про отримання
елек:тронного листа.
3,4, Покупець проводить розгляд цiнових пропозицiй, якi надiйшлlа
вiд учасникiв даноi
угод:и, протягом 3 робочих днiв з моменту отримання ними повiдомлепrr" Ъi:l Покупця, з
УРаХ:УВаННЯМ ЧаСУ ПОШТОВОГО ОбiГУ. ПеРемОжцем е той r{асник, пропозицiя якого a пuйбiп"-

l

iншiданi.

I

l

еков:омiчно вигiдною

за цiновим критерiем за умови iдентично.ri Torupy.
Щiнова пропозицiя
надаяа Учасником рамковоi угоди, с офертоlо i не може бути змiнена
ним у подtlJlьшlrму. Поставка
Товtру може здiйснюватися за цiсю Угодою липIе
Покупець визначить Постача-льника
у разi
переможцем разовоI процедури конкурентного вiдбору, "n*o
3,5, Покупець повiдомляс Постачальника про визначення його
переможцем шпяхом
надсилання електронI{ого листа на електронну адресу Постачальника
вказавrу в Роздiлi ХIv даноi
уго.rи. Повiдомлення Покупцем Постача,rьника про визначення його Пер(эможцем
€ акцептом.
пiсля отримання повiдомлення, Сторони погоджують
умови та строки постilвки товару. Поставка
товару здiйснюеться за цiною, яка зазначена
у цiновiй пропоъицii надirнiй Постачальником
Пок)uпцю, В разi невиконаНня абО неналежногО виконання переможцеМ
РrВОВiэi процедури
конкуренТного вiдбору cBoix зобов'язань з поставки Товару .rрЬr".ом
с:троку визначеного в
цiно,вiй пропозицii, Покупець може вибрати iншого Учайика
який надав
рамково[
пропозицii разом з переможцем разовот процедури конкурентного вiдбору,, угоди,
а до Постачальника
заст()сувати штрафнi санкцii згiдно Роздiлу vII даноi Угоди.
3,6, Щатою поставки Товару е дата пiдписання
уповноваженими
CTopiH
i

федставниками
акту приймання-передачi Товару або видатковоi накладноi по кожнiй поставцi
Товару По цiй
Угод:i, ПравО власностi на Товар переходить вiд Постачальника
до ПокупlIя з дати пiдписання
Сторонами акту приймання-перелачi Товару або видатковоi накладноТ,
t З,7, За вимогою Покщlltя Постачальник письмово повiдомляе Покупця i вантал(оотримувача

про t'oToBHicTb до вiдвантаження Товару шляхом направлення листа (лпя
ръзrдента).
постачальник за 5 днiв до дати вiдвантаження Товару зобов'язаний надати
Покупцю
J1
(факоом або електронною поштою) наступну iнформацiю:
о номенклатуру Товару;
. BapTicTb Товару;
о кiлькiсть мiсць;
о габарити Товару;
о вага нето/брутто.
Вiдвантаження Товару здiйснюеться пiсля отримання Постачальником
погоджеЕня
Покупця (лля нерезидента).
j:': ]:::У:lОЮ ПОКУПЦЯ абО ВанТажоотримувача Постача-гlьник зобов'я:заний в}рантажрати
_л_лl
r овар в присутностl
уповноважених представникiв Покупця,
, 3,9, Ппотягом 48 годин пiсля закiнчення вiдвантаження ПостачЕIльник повiдсlмляе про
це
I lокупця l вантажоот!иддуваIтаr--_
I

I
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3.10. ПостачальЕик надае,u Дор..у Покупця

о

,

насryпнi докуl!{енти:

товаросупровiднi документи (товарно - траI{спортна наюrадна);
сертифiкат якостi та/або паспорт виробника (на вlлбiр Покупця);

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

.

о

ilшliдочментИ, навимоryПокупця, уразi проведешIrIмитною офорлстrепшТоваруПокщепл.
3.1l. Постачальник зобов'язаний надати Покупцю додатково до док:умеrrriu,ъьrrйних
у
п.3 10 даноi Угоди, наступнi документи:
3. 1 1. 1. При здiйсненнi перевезення Товару залiзничним транспортом:
для резидента: оригiнаJI акту приймання-передачi Товару,а norri. за.шiзничноi накладноi,
для нерезидента: оригiнали акту приймання-перелачi Товару та залiзrичноi накладноТ.
З.11.2. При здiйсненнi перевезення Товару автотранспортом:
' - длЯ резидента оригiнал акту приймання-перелачi Товару або видатк()воТ накладноi, другий
примiрник товарно-транспортноТ накладноi (ф.]фl-тН) та копiЙ'товарно-транспортноТ
накладноi;
- для нерезидента оригiнали акту приймання-передачi
Товару та мiжнародноi
автомобiльноi накладноi (CMR).
3.11.3. При здiйсненнi перевезення Товару авiатранспортом:
]

i

Товару та авiацiйноj] вантажноi накладноi.
| -{I]л
ОРИГiНаЛи
акту
приЙмання-передачi
Товару та авiацiйноi вантажноi
|
l1!:.rД"rrТа
накладноТ (Air Waybill).
, з,l1.4.Постач€[Jьник, до момеЕry вiдваrrгаженrrя Товару, попередъо погодйуе з Поrсупцем
- лля резидента оригiнал акту приймання-передачi

I

надаЕшдокумеIrгiв,щовказанiвпiдгуrrкгах3.11.1
I

-3.11.3тавгI)цкгах3.z,з.tОУгодr(дlянерезrцента).

3.12. Якщо Постачальник вiдповiдно до
умов поставки самостiйно здiйснюе митне
оформленНя Товару, BiH зобов'ЯзапиЙ надатИ копiiдЬкУментiв, вказаних
у п. З.11 (д* нерезидента)
та осРормлену згiдно з вимогами чинного законодавства Украiни митну
деЬарацiю (МД)

Товарно-ТранспортНа накладI{а при перевезеннi Товару uuiorpurr..topToм
повинна бути
офоllмлена вiдповiдно ло Правил перевезення валtтажiв автомобiл"пr, транспортом
в YKpaiHi,
чинtих на день складання товарно-транспортноТ накладноi.
ВiДПРаВЛеННЯ ДОКУМеНТiВ Вказаних у пунктах 3.10. та З.ll.
l,
цiеi угоди здiйснюеться
IlостачаJIЬникоМ IIротягоМ 2-х (лвох) робочих днiв з дати поставки, нарочниьt
або рекомендованим
листом кур'ерською поштою, але у будь-якому разi не пiзнiше 5-го числа мiсяця, наступного
за
мiся]ем поставки.

t

_ 3,13.По прибугпо Товару в|кiнцевий
безпосередньо вантажоотримувачем.

ггy,Iкт призначення його приймання проводиться

3.14. Перелача та отримашц Товару проводиться на пiдgrавi

I

акгь пршiманrrя-пердаd тOвару

або за ловiренiстю, вi.щlовiдно до Iястр}кцii про порядок peccTpalii вIцtlних,
повернугих i використаних
довitrrеностей на одержантш цiнностей, затвердженоi наказом ГIАт кукргазвидобуванrrо.

3,15. ПрийманнЯ ТоварУ по кiлькоСтi проводИться вiдповйно
до Iн,этрукцii про порядок
приймання продукцii виробничо-технiчного призначення i ToBapiB *,чродпо.о
спохшвання по
кiлькостi, затвердженоi постаНовоЮ l{ерх<арбiТражу JФ П-6 вiд 15.0Ъ.l9б5
По
якостi
- IнструкцiТ
Р.,
прО порядоК приймання продукцii виробничо-технiчного ,rрrзпu""пrr"
i ToBapiB народного
СПОЖИВаННЯ За ЯКiСТЮ, ЗаТВерДженоТ постановою
Щержарбiтражу Jlllg П-7 вiд 25'.о4JgбВ р., то
сертлrфiкату якостi таlабо паспорту заводу-виробника. У
разi ur""пЁп"" невiдп,овiдносr.i в якостi або
нестсtчi Товару, виклик представникiв Постача,tьника - обов'язковий,
а представникiв заводувироt5ника - за вимогою Покупця. [}иклик I1окупuем здiйснюсться
п".","о"iй формi таlабо в
елек]ронному виглядi на електронну адресу Постач€UIьника, вказану в"Роздiлi
XIV даяоi Угоди. У
випацкУ неявкИ представНика Постачальника (виробника ТоварУ - на вимогу
Покlrrця) в строк,
вказаний у викJIику IIокупця, пiдписанням даноi Угоди Постача-пьник над,ае
згоду, про те,
постачальник погоджуеться з оглядом Товару на предмет вiдповiдностi кiлькiст7"*о.ri'попупцем що
та

з актэм, скJIадениМ ПокупцеМ в одностоРонньомУ порядкУ за
резуJIьТатlми такого огляду. Сторони
ВiД ПОложень Iнструкцiй, вказаних в 2IaHoMy rryHKTi уiоди,
врег),Jповавши своi вiдносини на власний
розсуД, то прiоритет мають норми цiс:i Угоди.
ПОГО/IИJIИСЯ, ЩО ЯКЩО ВОНИ ВiДСТУПИЛИ

I

f[остачал

cTqp, З з 15

li
l1

|

3,16, Вiдlо.вiдаьнiсть за правiальнiстъ та. повноту оформлення
товарос}.провiдних документiв i
наслiдки, пов'язанi iз затримками при пост,ачаннi Товару, приймае
на себе Пост,ачаrrьник.
3,17, ПрИ виникненНi додапсовlЖ витрат
зв'язку
I

з

у

непр.lви-гьнiсгю оформленrи
товаtрс}провiдпп< докуrvlентiв або немоltотлвiстrо вИправлегтня Товару
з виlfll ПосгачаJБник4 TaKi
вIrц)ати (у топлу wtслi гtо доставцi Товару в кiнцевий tryнкт призначеrшя)
iдiи.r*поuся Постачапъником.
3.18, Вантажовiдправником i'ouupy за цiеЙ Угодою е Постача-гtьни;r
або завод-виробник,
або уповноважена (залучена) ними особа.
3.19. Упаковка
маркування Товару повиннi вiдповiдати встtlновленим правилап{,
стандартап4 i технiчним умовам.
повинна забезпечувати повну цiлiснiсть Товару при транспортуваннi yciMa
_---l_
видами_З ]О,Vпаковка
транспорту, включаючи перевантаження, а також мати пристос\/вання
дIя можливих
пер()ванта}кень як за допомогою пiднiмальних механiзмiв, так i
ручним зztсобом (за допомогою

i

;

l

3,21,ПорЯдок

i

строкИ повернення тари: BapTicTb тари (упаковки) вкJIючено в загальну

BapTicTb (чiну; Товару, тара (упаковка)

I
._л_l_

_1_1__Цl:u

- пезuороrпа.-

IV. Щiна Угоди
у виставлених Рахунках-фактурах в гривнях

ОДИНИЦЮ ТОВаРУ Вк€ву€ться

з

уро{уванням Пщв (лля резидента) або в iноземнiй валютi (лля нерезидента).
4,2, Загальна_вартiсть (шiна) Угоди визначасться як сумарна BapTicTb
Товару, поставленого
вiдповiдно до Bcix Рахункiв-фактур акцептованих за
результатами конкурентного вiдбору за весь
перi,эд дii Угоди.

У

BapTicTb Товару

вкJIючаються:

I

ПОНеСеНi ПОСТачальником при

митному оформленнi Ъвару у пункгi вiдправки
,лл_Lл::1]:1_"Т-",
(зайЬсову€ться, якщо Постачальник не с
резиденюм Украiни)j
_ витрати на пtжуваннJI
та навантаженrш;
| вlтграпа вiдповiдrо до р(ов поставки, що зазйенiу Специdliкацiiдо
данотуюд.r;
| - Y_T:l"P*i
на отримання дозвiльноi докуtиен]]чii
випадц/,
якщо
така
виiиагасться);
1у
| :1т1], пов'язанi з отриманням сергифiкф походженrrя
Товару 1застосоr,уЬться, якщо
I

lостачаJъник с нерезидентом Украiни).
l-лл]л-_лllтати_

Загальна BapTicTb (цiна) Угоди
_,
] 4.3.тридцять
шiстсот
шiсть тисяч

не може перевищувати 1 б3б 945,00 грн. (один мiльйон
дев'ятсот сорок п'ять грн. 00 коп.) з ПЩВ.
4,4, Щiна за одиницю Товару та загальна цiна Угоди може Ъути'
змilтена (за ).мови, якщо
угодlою передбачена оплата за Товар протягом 60 календарних
днiв uбо бiпu-" ,rо бuпrу nobru"n"
- стандарТнi умовИ оплати) при застосуваннi пункту 4.5, Угоди.
4,5, Умови зменшення BapTocTi поставленого та неоплаченого
Товару з застосуванням
форлтули дистконтування BapTocTi Товару.
4,5,1,Y разi, якщо Постачальник бахсас зменшити строки оплати, визначенi
цiею Угодою
(застосовуеться лише у разi оплати за Товар по
поставки
протягом
60
календаlrних днiв або
факту
бiлыше), BiH письМово звертаетьсЯ до ПокупЦ" a пропоaицiею зменшити
строки оплаIи за Угодою
з одночасним зменшенням BapTocTi поставленого але не оплаченого Товару, в_iдповiдно
до
форrчrули дисконтування BapTocTi Товару, вказаноi у п.4,5.2Угоди.
4.5.2. Формула дисконтування BapTocTi Товару:
i
1
Е BapTicTb фактична = Х BapTicTb за Угодо. (1 r/360 ,.'1t'
- t2)), де:
"
Е BapTicTb фактична - фактична BapTicTb ToBapiB,
що оплачуеться окремим rrлатежем, грн.;
Е BapTicTb за угодою - BapTicTb ToBapiB, яка визначена в Угодi;
tl - строки оплати, визначенi в Угодi (станлартнi
умови оплати), в кЕtJIеIrдарпrх Днях*;
t2 - строК фактичноi оплатИ (зменшенi сrа,rдарrri строки, якi
узго,цжЁнi Сrоронами),
калеrIдарних днях*;
- облiкова ставка НБУ (на дату коригування BapTocTi), збiльшена на вiдповiдний вiдсоток
l ,згlдно
pllmиx згlдно
з нижченаведеною фоппrулою.
i\{УЛою.
:

,

.

tl-t2

r

вiд 60 до З0 каIендарIIих днiв
обл кова ставка НБУ + |0о/о
0
календарних
до
обл кова ставка НБУ + 4оА
днiв
цц29
*Якщо в Угодi строки оплати
визначенi в банкiвських днях чи iнших не календарних
днях,
строк:и оплати tl, t2 виз
и iз перерахунку таких днiв у календ,арнi днi,
4з15

Покупець

l.-л-l_i
t 4,5,3, Покупець протягом 5
робочих днiв з дш отримаlтня вiд
I

Поlэтачальника письмовот
пропозицii щодо зменшенIUI cTpoKiB оплати та застосуВання
з
узв'язку цим до Bap'oc'i Товару ставки
дисl(онтраЕIня, визначеноi за формулою, вказаною у п. 4.5.2 Угоди, повiдом.пяе Постачаьника
пр0
cBolo згоду застосування вказаного механiзму, шJUIхом направленIш письмоtзоi
вiдповiдi на адресу
посгачаьника, У разi не направлення Покупцем такоi письмовоi згоди,
або направлення письмовот
вlдмtови про застосування формули дисконтуванrUI BapTocTi Товару
та зменшення cTpoKiB оплати,
BapricTb ТоварУ i строкИ оплатИ залишаютЬся такими, як передба"arri
u Угодi.
4,5,4. У разi якщо Покупець lrогоджуеться iз пропозицiею ПостачаJIьника про
l
застосування
_
фОР,МУЛИ ДИСКОНТУВаННЯ BaPTocTi Товару та зменшення cTpoKiB оплати, BapTicTb пЪ,,ru"пaпо.о *a
не (}плаченого Товару та вiдповiдно загальна цiна Угоди змiнюються з
:iрахуван:ням формули
дисIiонтування BapTocTi Товару. У такому випадку змiна BapTocTi поставленого але не оплаченого
ToBitpy, розрахованоТ за формулою дисконтуВання BapTocTi Товару, прOводитьс,я
на пiдставi
вiдповiдних коригуючих первинних документiв, пiдписаних CTopoHaMlr (aKTiB коригування
BapTocTi Товару, paxyHKiB на оплату з новою цiною, тощо).
, 4,6, Пункrи 4,4 та4.5 цiеi Уюд,r не можуь буша застосовштi на вже поставJIенi та оплаченi Товари.
l ц.,t,Змiна BapTocTi ToBapiB та загальноТ цiни Угоди у зв'язку iз заотосуванням
формули
дисп:онтуВання BapTocTi Товару, не вплива€ та не зменшуе
розмiр забезпеченI{я виконання
зобов'язань по Угодi.

ll

--:---л--л-.__

lтл_--л,.
V.
tIорядок
здi1-Iснення оплати
__ *
| 5,1,
РозрахункИ проводятьсЯ шляхоМ оплатИ Покупцем протягом 60 (шiстдесяти)
календарНих днiВ пiсля здiйснення поставки Постачапьником Товару на
пiдс,гавi Рахунку-фапrури,
пiдт_вердЖеногО ПокупцеМ, та пiдпИсаннЯ СторонамИ акту приЙмання-.пер.лч"l
Touupy або
видатковоi накладноi' шляхом перерахуванпя коIштiв на pi*ynon П,эсiачальника,
або з
урахуванням умов, перелбачених п.4.5 цiсi Угоди.
5,2, [О Рахунку-фактурИ додаютьсЯ пiдписанИй
уповноВаженимИ представниками CTopiH
акт приймання-передачi Товару або видаткова накладна.
I Покупець.не здiйснюе оплату за поставлений Товар, та така несплата не е порушенням
строКУ оплатИ зi сторони Покупця у випадку ненадання Постачальником Рахунку-фЬпrур,
,ru

-

оплату чи його нен.lлежного

i

i

оформлення.

CTopiH
l 6.1.Покщlець
_.
зобов'язаний:
l
СВОеЧаСно та в повному обсязi сплачувати за поставлений товар.
ll 6,12,Ппиймати
911
поставлений Товар,
вiдсутностi
i

VI. Права та обов'язки

i

l

зауважень, згiдно з актом
у разi
J^
приймання-передачi товару або видатковою накладною
6.2. Покупець мае право:
6 | ,ЩосТроковО розiрватИ (п!ипинити) цю Угоду:
?
б.2.1.1.
разi невиконання чи неналежного виконання зобов'яJiнь Постачальником,
повц{омивши про це його за 30 днiв до дати
розiрвання.
6.2.1.2. У разi вiдмови Покупця вiд виконанIrя
угоди у зв'язку з вiдdугнiстю фiнансування
т,а/або втрати потреби у закупiвлi,
у тому числi у .u;".ny зi змiною технiчних вимог до Товару
(пре;шету закупiвлi),
6.2.1.3. У разi вiдмовИ одногО або бiльше
уrасникiв-переможцiв, з якими укладено paMKoBi
угодI за результатами однiеI або декiлькох конкурентних вiдборiв вiдповiд(но до uaru"о"леного
покупцем порядку Проведення закупiвепь ,ouupiu,
робiт ,u ,ro"ny. Дт куlсргазвидобування) за
РtlМКСВИМИ УГОДаNIИ,_ВiД ВИКОНаННЯ РаМковоI угоди або iнших дiй, якщо
цuо.Ъ кiлькiсть
"rru.пiдо*
учасtlикiв-переможЦiв, з якимИ у Покупця с дiючi paMKoBi угоди, становить
М|Энше трьох.
'
6.2.1.4, У iнших випадках, передбачених цiею
'Говару
у строки, встановленi Угодою.
| в z Z Контролювати поставку
6,2,з. ЗМеншуватИ обсяГ закуIriвлi Товару та загаJIьну BapTicTb
цiеi Угоди залежно вiд
реалЕ,ного фiнансуванIIя видаткiв. У такопtу разi Сторони вносять вiдповiднi змiни до
цiеi Угоди.
Не
здiйснЮвати
оIIлату
Постачальнику
неналежного
оформл.ппr
у разi
_1 .6.2,4,
до*}-ентiв,
необхiдних для здiйснення оплати.
6.2.5, Вiдмовитися вiд Товару, якии не поставлений в строк, вказаний в
Угодi.
6.3. ПостачЕIльн
l

У

i

l

Угодою,

,
i

l

I

стор. 5 з 15

It
ri
б.3.1. Забезпечити поставкуТовару
у строки, встановленi

II цiеТ

Угодою.

I

6,з,2. Забезпечити поставку Товару, якiсть якого вiдповiдае yMoB€tM,
устаIIовленим роздiлом
I

Угоди.

6,З,З, ЗарееструватИ податковУ накладну в електроннiй
формi в строки, встановленi чинним
заксlнодавством Украiъи.
Свосчасно повiдомляти Покупця про змiну електронноi адреси.
91I
6.3.5. Протягом 2 робочих днiв з *or.nry отримання письмовоi вiдповiдi
вiд ]lокупця щодо
зменшення cTpoKiB оплати та застосування у зв'язку з цим до BaplTggli Товару ставки
дисIiонтуВання (п. 4.5.2 цiеi Угоди), надати Покупцю рахунок на оплату та коригуючi первиннi
ДОК),менти (акти кориryвання BapTocTi Товару та рахунки на оплату з новою цiною, тощо).
1 6,З.6. Протягом 3 робочих днiв пiсля складання коригуючих первинних документiв (aKTiB
корIIгування BapTocTi Товару, paxyHKiB на оплату з новою
uiною, тоrцо) надати Покупцю
розрахунОк коригування кiлькiсних i вартiсних показникiв до податковоi накладноi в електроннiй
форlиi, встановлеНiй чинниМ законодавством Украirrи,
, 6.4. Постачальник мае право:
СВОСЧаСНО Та В Повному обсязi отримувати плату за поставлений Товар.
9:
6,4.2, На лострокову поставку Товару за письмовим погодженням Покупця.

ll

ll

:

I

I|
I

__

7,1.

__
У пазi невиконання

VII. Вiдповiдальltiсть

Сторiш

i

або неIIалежного виконання cBoi* зобов'язань за Угодою Сторони
l1
нес/ть вiдповiдальнiсть, передбачену законодавством УкраiЪи та
цiею Угодою.
7,2, Товар, що не вiдповiдас комплекту/комплектностi таlабо кiлькостi,
абоlта якостi може
приiiматися Покупцем або вантажоотримувачем на вiдповiдальне збtэрiгання за puryno*
Посr:ачальника' до його замiни таlабо доУ*оrпrrектацii. Постачальник зобов':яЪаний
роЙрiо"r"."
Товаром, прийнятиМ на вiдповiдальн: зЬерiгання протягом 10
днiв з дати прийняrтя Покупцем
Товару на вiдповiдuцьне зберiгання. Якщо По..u"Йп"к
у цей строк не розпорядиl]ься Товаром,
покlrпедь мае право реалiзувати Товар для вiдшкодування понесених cBoix збиткiв.
7.3. Якщо протягом гарантiйного строку будуr" виявленi
лефекти або невiдповiднiсть
якос,гi Товару' обумовлеltоi УгодоЮ, f[остачаЛur"п .оЬоu'язаниЙ .u ."iЙ
рахуноК
лефекти
ТОВаРУ За ЙОГО МiСЦеЗнаходженням або замiнити неякiсний товар nu Touup усунутИ
якостi в
"ЬЁr*нот
узго;lженi Сторонами строки, але не бiльше 20 календарних днiв i дня отримання
повiдомлення
вlд вантаЖоотримувача чи Покупця про дефекти або невiдповiднiсть якостi iouapy.
7.4. За постачання Товару ненаJIежноi якостi або некомплектного Т'овару,
IIостачальник
lвиплачус lIокупlI19 штраф у розмiрi 20 % вiд BapTocTi Товару неналежноj' якостi
або
неко мплектного Товару.
1.5.У в"пад*у неповiдомлення або несвоечасного повiдомлеr"" пlъ дату вiдвантаження
ТоварУ Постача_гlьник виплачуе Покупцю штраф
У розмiрi 1% вiд B,aPTOCTi tо"uру, про
вiдвс"нтаження якого було не повiдомлено або na buounb.,no ,rовiдомлено.
7.6. За односторонню необгрунтовану вiдмову вiд Угоди таlабо
виконання cBoix
зобов'язань по Угодi, Постачальник-сплачус Покупчю'штраф
10% вiд цiни Угоди. У
у
розмiрi
випацку ненадання або порушення cTpokiB надання товаръсу.rроъiдrrй*
до.кlментiв i/або iнших
доку,vентiв вiдповiдно до п.3,10 та п. 3.1l, п.п. 6.3.5 - 6.3.6 дънЬi Угоди, Псlстачшьник виплачуе
Пок}пцю штраф у розмiрi 20 % вiд BapTocTi Товару, документи
щодо якого ненаданi або наданi з
порушенням строку.
7,7, Якщо Постача:tьник не зареестрував, неправильно або несвоечасно
зареестрував
пода:кову/i накладну/i в системi електронного-адмiнiстрування податку на
додану BapTicTb чи вчинив
iншi,цiИеЗдiяльнiсть, в результатi чогЬ. Покупеuь urрuЙ права на податковий кредит,
11остачальник
зобов'язаНий сплатиТи ПокупuЮ штраф у
розп,riрi ZОИ вiд Ёуrп" on.puuiYt no йй
неправильНо або несвОсчасногО заре€сlрова}Iо податкову/i накладну/i'(дrrя
".'.uр"..фо"*о,
резидентiв).
7,8. У випадкУ невиконаНня Г[остаЧальникоN,{ взятиХ на себе зобов'язань
по данiй Угодi,
Постечальник зобов'язаний вiдшкодувати Покугrцю Bci збитки,
завданi йому таким
що
неви](онанням, У тому числi за простiй транспорту,
Що виник через вiдсутlriсть необхiдних для
приймання]овару

,

документiв.

7,9, ПостачаJIьниК компенсуе tитрати_Покупцю за простiй транспорт},,
коли такий простiй
^уrо""оuч*ених
I

буде викликаний необхiднiстю приймання Товару присутностi
у
постilчальника, у разi поставкй Товару, що не uйпоъiдu. вказанiй
докуi{ентах кiлькостi та якостi.
стор.6 з

15

),

представникiв
,оuuроaупровiдних

l-.л--ii
I z.t0. У разi невиконання

стрс)ки, зазначенi

I

ПоiтачаJIьником

взятих на себе зобов'язань з поставки Товару
в повiдомленнi згiдно п. З.2. цiсi Угоди, останнiй сплачуе Покупцю пеню у
у

розlлiрi 0,1 УО вiд BapTocTi llепоставJIеногО або несвоечаснО поставлеНого Товару rЪ *ornaн день
прострочення, а за прострОчення понаД тридцятЬ днiв додатково сплаЧуе штраф
у розмiрi 7Yо Вiд
Bapr:ocTi FIепоставленого або несвоечасFIо поставленого Товару
7,11,За порушення cTpoKiB оплати Покупець сплачуе на користь Г[остачальника
пеню в
розlliрi 0,001% вiд суми простроченого платежу, за кожний д.пu .rро.троlтення платежу, але не
-що
бiЛЬШе ПОДВiЙНОi ОбЛiКОвОi ставки Нацiонального банку Украiни,
дillлч u цg,рiод,- за який

пеня.

сплаtчусться
7..|2. Що.оплати Постачальником штрафу/iв таlабо пенi, передбачени,х
даним роздiлом VII
л.

l

l

кВiдповiдальнiсть cTopiH> Покупець, на суму таких штрафних санкцiй, ма€ право притримати
оплttту за Товар.

7.|З.СПлата госпОдарсuп*
|
данdю Угодою.

alппuiй не звiльняе Сторони вiд виконання cBoix зобов'язань за

VIII. Обставини непереборноi сили

8.1. Сторони звiльняються вiл вiдповiдальностi за невиконання або неналежне виконання
зобов'язань за цiею Угодою у разi виникнення обставин непереборноi сили, якi не iснували
пiд час

укладаннЯ УгодИ та виникЛи поза волеЮ CTopiH (аварiя, катастрофа, стихiйн. п,йо, епiдемiя,
епiзrlотiя, вiйна тощо).
8.2, СтоРона, *О
може
зобов'язання за цiею Угодою у,наслiдок дii обставин
l"a не пiзнiше
""iопу"urи
непереOорно[ сили, повинна
нiж протягом 7 днiв з моменту ix ви:никнення повiдомити
про це iншу Сторону у письмовiй формi.
8,3.,.ЩоказоМ виникненнЯ обставиН неперебоРноТ сипи та
Т* дiТ е вiдповiднi
"rро*У
документи, якi видаються Торгово-промисловою палатою Украiни або
iншltм уповIIоваженим на

,

I

це о]]ганом.
8.4. У разi коли строк дii обставин непереборнот сили продовхуеться бiльше
кожIIа iз CTopiH в установЛеномУ порядкУ мас правО
У.оду.

нiж 60 днiв,

розiрватИ ЦЮ

9.1.

l

У випадку виIIикнення спЬрiв

IХ.ВирiшенlIя

спорiв

або розбiжностей

i

Сiорони зобов'язlrються вирiшувати iх

шляхом взаемних переговорiв та консультаuiй.
9.2.у разi нелосягнення Сторонами згоди спори (розбiжностi) вирiшуються
порядку вiдповiдно до чинного законо1,Iавства УкраТни.

у

судовому

Х. Cr.poK дiТ Угоди
1_0,1.Угода набирас чинностi з дати iT пцписання СторонЕlми та скрiплення if
печатками
l.
CTopiH (за наявностi), i дiе до з|,12.202|Р., о в частинi
повного
виконання.
розрахункiu до
, ПiслЯ закiнченнЯ строкУ дii цiеI Угоди, вона може Ъуr, ,rропонгована. Япцо за один мiсяць
до закiнчення строКу дii УгоДи жодна iз CTopiH письмово не попередила про HaMip
розiрвати цю
Угоду, то Угода вважастьСя пролонгованою на цих же
),l!{oвax на кожен наступний рlк.

i

t

l
,

I

l|11.1.Угода

l]

умови

xI. Iншi
може бутИ достроковО прLlпинена за взаемноЮ згодоЮ CTopiH. У
разi
непiltписання рамковоi угоди чи вiдплови вiд iT пiдписання одним або кiлькоrч
у.ruarrкамиПеРеlvIОЖЦями, допуЩеIIими до укладан}Iя paMKoBoi
угоди, у строки, установленi порядком
Проведення закупiвель ToBapiB, робiт та послуг АТ кУкргазвидобування) за
рамковI{ми угодами,
дострокового припинення iнших рамкових угод, якi були укладенi за
результатами однiет або
декiлькох конкурентних вiдборiв вiдповiдно до встановленого Покупцем порядку Проведення
l

закугtiвелЬ ToBapiB, робiТ та послуГ АТ кУкргазвилобування) за
рамковими угодами, за згодою
CTopiH або за рiшенням суду, якщо внаслiдок цього кiлькiсть
у*пuдaпr* рамкових угод по цим
закуrtiвлям стала менше трьох Сторони цiсi Уг,оди повиннi не пiзнiше 10
робочих днiв з дня
НаСТаННЯ ВКаЗаНИХ ОбСТаВИН ПiДПИСаТИ ДоДаткову
угоду до цiеi Угоди щодо ,Iострокового
припинення цiеТ Угоди.

_стор. 7

з

15

|

11.2.Угода може бутн змiЁена чи розiрвана лише за згодою iTopiH, KpiM випадкiв,
встаtновлених цiею Угодою та чинним законодавством Украiъи.
11,3, У разi, якщо пiсля визначення Постача-гtьника переможц"тvt
*о"пурентного вiдбору
вiдп:овiдно до встановленого Покупцем IIорядку Провелення закупiвель
ToBapiB, робiт та послуг
АТ,кУкргазвидобування)) за рамковиN{и Угодами, Пооуп"ць виявив Товар a,u
цiпою, меншою нiж
цlна, запропонована Постачальником, Покупець направля€ Постача_пьник./ лист з пропозицiею
зменшити запропоновану чiну до цiни, виявленоТ Покупцем. У
разi згоди на зменшення цiни
Пос,гачалЬник протЯгом трьоХ робо.IиХ днiв З дня отримання листа вiд Поьlупця, надае Покугrцю
новlлй Рахунок-фактуру зi зменшеною цiною. У
разi незгоди Постачальни]ка на зменшення цiни
таlа(5О неотримаНня ПокупЦем новогО Рахунку-фактурИ зi зменшеною
цiноlо протягом 3 робочих
днiв з дня отримання Постачальником листа вiд Покупця, Покупець мас право вiдмовитися в
односторонньому порядку вiд придбання такого Товару та/або
розiрвання Угоди без
вiдrпкодування будь-яких збиткiв Постачальнику, про що По*упец" повlд,сЙляс
Постачальника.
,Щне;ш отримання листа вiд Покупця ввa>каеться дата поштового штемпеля пiдприемства зв'язку,
i

I

чере,з яке надсиласться таке

повiдомлення.

l1.4.покупець мае право вiдмовитися вiд Угоди

в

односторонньому порядку в
насl,упних випадках:
- ненадання Постачальником докрlентiв принаJIежностi товару,
що стосуеться Товару та
пiдлягають переданню разом з Товаром;
-

якщо ПостачалыIик передав'Говар, який не вiдповiдае комплекту/поооппaпr"оari;-

- якщо Постачальник передав 'Говар неналежноТ якостi;
- в iнших випадках, передбачених tIинним законодавством

Украiъи.

l
I

11.5.у випадку прийняггя Покупцем рiшення про вiдмову вiд Угоди або вiл поставок по
Рахункам-фактурам з пiдстав, вка:}аних у п. 1 1.4 даноi Уiоди, Покупець мае право:
- письмово повiдомити Постачальника про вiдмову вiд Угоди в односторонньому
порядку з
зазнilченням пiдстав прийняття такого рiшення. В даному випадку Угода припиняс
дiю з дати
вiдпlэавлення повiдомлення про вiдмову вiд Угоди;
- встанОвити ПосТачальникУ строк, в який BiH зобов'язаний
усунути недолiки, якi призвели
до црийнятгя рiшення про вiдмову вiд Угоди в односторонньому порядку. В такому
Покlrпець направляе Постачальнику l]исьмове повiдомлення з зtвначенr", ,,-допiкiв
""rruдпу
та Ёrропу on"
усунення таких недолiкiв. Якщо недолiки не будуть ycyHyTi в установлений Покупцем строк,
угода припиняе дiю зi спливом строку' встановленого Покупцa* дп"
усунення недолiкiв.
11,6, У разi якщо пИ час виконання цiеТ Угоди Покупечь
факг yracTi у конкуреrrпrому
"""u-.
вiдбсlрi, за результаТаNiIи якого було 1кладено цю Угоду, пов'язаноТ
особи щодо Постачал"""пu, тобто
особи, яка вi.щlовiдае будь-якiй iз ознако зазначених
У ,Щолатку М 3 до Угоди, який е i-i невiд'смною
частIIною, Покупець мас право в односторонньомУ порядкУ
розiрвати ЦЮ Угоду таlабо Постачальник
виплачуе Покулчю штраф у розпriрi 20 о/о вiдвартостi Товару.
1 1.7. До оплати Постача_гlьником штрафу, вказаного
у п. l 1.6 цiеi Угоди, Покупець, на суму
штра.фу, мае право прlIтримати оплату за Товар.
11,8, При розiрваннi Угоди В односторонньому порядку Покупцем
з пiдстав виявлення
yracTi
фактУ
у конкурентному вiдборi, за результurаr"
Oyno уппЬд."о :цю Угоду, пов'язаноi
особи щодо Постачальника' тобто особио яка вiдповiдае "noT
будь-якiй lз ознак, зазначен.их У Додатку
Jю3 до Угоди' Покупець письмово повiдомляс Посiачальника про
1lозiрвання Угоди в
односторонньому порядку з зазначе]]ням пiдстав прийнят,гя такого
рiшенн.я. В даному випадку
УГОДа ПРИПИНЯС ДiЮ З ДаТИ ВiДправлення повiдомлЪння про
розiрвання Угоди, якоIо
"Ъu*u.ru."
дата поштового штемпеля пiдприемства зв'язку, через яке надсиласться таке повiдомл:ення.
допоВнення, ДоДаТки, цiновi пропозицii Постачальника та Рахрtки-фактури,
л__ I_]]_9,.Bci
акцеt'lтованi
за резулЬТатаI\4и конкурентного вiдбоРУ, до Угоди е iT невiд'емн]4ми частинами,
якщо
вони викладенi в письмовiй формi, пiдписанi уповноваженими представниками cTopiH та
скрiпленi ix печатками (за наявностi) (Kpir'r цiнових пропозицiй ПоЪтачальника .га PaxyHKiBфактlр, якi пiдписуються Постачальником).

l

г[остачальни

сюр.
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11.10. ПостачапrьЕик,

l

у разi тiизначеЕня переможцем конкурентного вiдбору, не мае права
передаватИ (вiдступаТи) своi права та обов'язки за Угодою
будь-яким iнщим особам, покладати
викl)нання зобов'язань на будь-яку iншу особу.

11.11,Пiдписанням цiеi Угоди Постачальник пiдтверджуе, що BiH ознайомлений
та
погоджуеться з Iнструкцiею про порядок
реестрацii виданих, поверЕутих i використаних
довiреностей на одержання цiнностей, затвердженою наказом АТ <<УкргазЪидобуваЕня)),
пор"дпо"
ПроведенНя закупiвель ToBapiB,
робiТ та послуГ АТ кУкргазвидобування)) за раN,Iкови]ии угодами.
11.12. При тлумаченнi умов поставки за цiею Угодою застосов),ються Мiжнаролнi
правила
iнтерпретацii комерuiйних TepMiHiB IHKOTEPMC (реда*цiя 2010 poкi) з
особливих
урахуванням
уll{о]з посТавки, визначенИх Сторонами у ланiй Угодi.
11.13. Угода, iT змiсТ не пiдлягають
розголошенню або використаннк) Сторонами без згоди

. l

iншrlТ Сторони, крiм.випалкiв перелбачених чин}Iим законодавсruоЙ УкраiЪи.
11.14. ВiдповiдНо до Податкового кодексу Украiни Постачаль""п за
даним .Щоговором е
плат,ником податку на прибуток на загальних
умовах та е платником податку на додану BapTicTb на
зага-цьних }мовах; Покупеuь е платником податку на прибугок та податку на

додану BalTioTb на
загапьних р{овах.
11.15. Взаемовiдносини CTopiH,
передбаченi Угодою, реryлюються чинним
законодаВствоМ Украiни. ЯпщО в данiй Угодi Сторони вiдступили вiд поло;кень
акr,iв цивiльного
3аконодаВства, врегУлювавшИ своi вiдносини на власний
розсуД, то прiоритет мають норми Угоди.
11.16. Стопони зобов'язуються письмово повiдомляти одна одну
.l
у випадку прийнятгя
рtшёння про лiквiдацiю, реорганiзацiю або банкрутство однiсi iз cTopiH у строк не пiзнiше З-х
кt}лендарних днiв iз дати прийнятгя такого
рiшення.
11,17, У разi змiни мiсцезнаходження, банкiвських
_
реквiзитiв, стаryсу платIIика податкiв
Сторони, змiнИ електронНоi адреси, така СторОна зобов'я.uна nrcu*ouo ,rоuiдЪмити
iншу Сторону
протягом 3-х днiв про TaKi змiни.
11.18. ЯкщО УгодоЮ передбачено напраВлення листiв, повiдомлень
в електронному виглядi

не

r

на

uдрaa' cTopiH, Tatti листи, повiдомлення вважаються нале)кним чином
направленими, якщо вони направленi в електронIIому виглядi на Bci електроннi
алреси одночасно,
вказirнi в роздiлi XIV даноТ Угоди.
11.19. Угода складена украТнською мовою для
або украiнською та
англiйською для нерезидентiв двох примiрниках резидентiв
примiрник: Постачальнику та
електроннi

l

(i

в

пр:имiрник Покупцю), якi мають однакову юридичну сrоу. У
разi розбiжностей мiж
текс,гамИ на украiнСькiй та англiйсьКiй мовах, тексТ на
п.р.uажну силу.
украiнСькiй MoBi
".u.
ХII.Антикорупцiйнезастереження
l2.1. Ппи виконаннi своiх зобов'язань ЪЬ цiею Угодй, Сторони, ii афiлiirовшri
lL: _л_
особи,
працlвникИ аOо посеРедникИ не виплач},ють, не пропонують i не
дозвоJuIютъ випл€tту будь-яких
грошових коцrгiв або передачу цiнностей, прямо або опосередковано, буд-яшrм
особам, дя впливу
1

l

_

на дil. ,пz прийняггя рiшення цими особапли з MeToIo

orprra"n" буль-якоТ неправомiрноТ вигода.
12,2.При виконаннi своiх зобов'язань за цiсю УгодЬю, Сторони, iх iбiлitованi
особи,
працiвниКи абО посереднИки не здiйснююТь дii, щО квалiфiкуЮr"." .u.rОсовними
для цiлей цiеi
угоди законодавством, як дача./отримання неправомiрноi вигоди, корупцiйне правопорушення,
а
тако)к дii, що порушують вимоги законодавства про запобiгання корупчii,,,u
лai*r,uрЙих aKTiB
про r[ротидiю легалiзацii (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом.

Котсна iз CTopiH цiсi Угоди вiдмовляеться вiд стимулювання будь-яким чином
прац,iвникiв iншоi Сторони, в тому числi шляхом надання грошових сум,
под€tрункiв, (5езоплатного
вико]]аннЯ на ix адресу робiТ (послуг) та iншими, не пойменованими
у цьому пункr:i способами,
що 0тавить працiвника в певну за.гlежнiсть i спрямованого на забезпечення виI(онання цим
працiвником будь-яких дiй на користь стимулюючоi його Сторони.
12.3.

l

-

надання невиправданих переваг у порiвняннi з iншими контрагентаIuи;
надання будь-яких гарантiй;

прискоренняiснуючихпроцедур(спрощенняформальностей);
iHlшi дii, що виконуються працiвником в
рамках cBoix посадових обов'язкiв,
l

врозрlз з принципами п

iлкритостi взаемин мiж Сторонами.
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|2.4.У разi виникнення у Стороlли пiдозр, що вiдбулося або може вiдбутися порушення
будь-яких антикорупцiйних }мов, вiдпtlвiлна СтЬрона зобов'язуеться повiдоr"r" iHrlry Сrорону
писl,мовiй формi. Пiсля письмового повiдомпення, вiдповiдна Сторона мае право призупинитиу
вик()нання зобов'язань за цiею Угодою до отримання пiдтверлr*."""'
вiдбулося
що ,rорушЪrr"u
або не вiдбудеться. Це пiдтвердх<ення повиrtне бути надiслане .rроrr.о* 5 (п'яти)
"Ъ
робочих днiв з
дати Еаправлення письмовоГо повiдомлення.
, У письмовому повiдомленнi Сторона зобов'язана послатися на факти або надати матерiали,
що Достовlрно пiдтверджують або дають пiдставу припускатИ, Що вiдбулос;я або може вiдбутися
ПорJ/шеннЯ будь-якltХ положенЬ цих умоВ контрагентом, його афi:riйованими особчr",
праrliвника:r,tи або посередниками виражасться в дiях, якi квалiфiкуються вiдповiдним
законодавством, як дача або одержання неправомiрноi вигоди, корупцiйrtе правопорушення, а
також дiях, що порушують вимоги законодавства про запобiгання кЬрупцiТ ,u Йi*"uродних a*TiB
про протидiю легалiзацii доходiв, отриманих злочиIIним шляхом.
,Ir l2.5. СтопонИ даноi Угоди визнаютЬ проведення процедур щодо запобiгання корупцiI i
конфоrпоють ix дотримання. При цьому Сторони докладають
розумнi зуси.пля, щоб MiHiMi.y"ur"
ризr:к дiлових вiдносиrt з контрагентами, якi можуть бути залучЬнi u порупuiИнiй дiяльностi, а
такоЖ надаютЬ взасмне сприяння один одному в цiлях запобiгання корупцiii. При
ц],ому Сторони
забезпечують реалiзацiю процедур з проведення перевiрок з метою .uпъбi.u,rrя'ризикiвъаIryчення
CTolliH у корупцiйну лiяльнiсть.
12,6.З метою проведення антикорупцiйних перевiрок Постачальнлtк зобов'язуеться н9
пiзн_liпте (5) п'яти робочих днiв з моменту
укладення цiсi'УгЪди, а також у бl,дь-який час'протягом
дii J/годи за письмовим запитом Покуп,iя надати Покупчю iнформачЙ ipo перелiк власникiв
Постачальника, з врахуванням власникiв Bcix piBHiB (Bcuo.o ланцюга), ,йп."ua,rи кiнцевого
бенефiцiарногО власника (контролера) за форЙою згiдно з
Додаткой Ns2 до цiеi Угоди з
додаванням пiдтверлжуючих документiв (лалi - Iнформачiя),
У разi змiн у перелiку будь-якоi ланки власникiв Постачаьника, включаючи кiнцевого
бенефiцiарного власника (контролера) та (або) у виконавчих органах Постачальник зобов'язуеться не
пiзнiше_(5) п'яги робо.мх днiВ з датИ внесення таких змiн надатЙ вiдповiдну iнфrэрмацiю ПокуЙю.
IНфОРМаЦiЯ НаДаеТЬся на паперовому Hocii, завiрена пiдписоЙ пЬ,эЪдовоi о.о6", яка е
одноосiбним виконавчим органом контрагента або уповноваженою на пiдставi довiреностi ъсобою
i нагIравляеться на адресу Покупця шляхом поштового вiдправлення з описом вклацення. flатою
надання Iнформацii е дата отримання Покупцем поштового вiдправлення.
lIодатково Iнформаuiя
надаеться на електронному Hocii.
l можливi
12.7. Сторони визнають, що Тх
неправомiрнi лii та поруцення антI.IкоРУпцiйних
yMorl цiеi Угоди можуть спричинитрI несприятллtвi наслiдки - вiд знижёння
рейтингу нЬлitностi
контрагента (постача;rьника)
iстотних обмежень щодо взаемо:lii'
*ь"rрuгентом
(Постачальником), ло розiрвання цiеi Угоди.
1 l2.8.СторонИ гарантуIоТь здiйснення наJIежного розгляду за представJIеними в ptl1,Iцax
вико]FI.шIш цiсi Угод,r факгами з дотриманIшм принципiв конфiденцiЙностi Й.а."о.уuаrrтrя
ефекiивних
захоzцЬ щодо усунешш практиtIних труднощiв тазапобiгання йож-rм"ю< конфлiкг*Ъ*rуuцй.
__|2.9. СторонИ гарантують повну конфiденцiйнiсть при виконаннi антикорупчirпrх умов
цiеi Угоди, а тако}к вiдсутнiсть негативних наслiдкiв як для Постача_пьника в чiлому, так i для
конкретЕ{их працiвникiв ПостачаJIьника якi повiдомили про
факт порушення.
|2.10. У разi вiдмови Постачальника вiд надання Iнформачii.,
визначено У цiИ Угодi,
"ny arpoKiB, вЬтановлених
фактичного ненадання такоi iнформаuii, надання iнфорпrацif. ,rору-."rr"цa
у цii'l Угодi, або надаНня недосТовiрноI Iнформачii, Покупец"^ь,tue ПРЗВСr в однс)сторонньому
поряцку вiдмовитися вiд виконання Угоди шляхом направлення письмового повiдоrпЪ""" npo
припинення Угоди через 5 (п'ять) робочих днiв з моменту направлення повiдсlмлення.
У разi надан_ня IнформацiI не в повному обсязi, так само неподання iнформацiТ зазначеноТ
у
(Додаток
Ns2 до цiсi Угоди) Покупеuь направляс повторний запит про наданrrя Iнформацii
форпli
за вl(iванор Формою з метою доповнення вiдсутньоi iнформацiею iз зазначенням cTpokiB iT
надання. У разi неподання такоi iнформацii, порушен"я irpokiB iT надання, а також надання
недостовiРноi iнфоРмацii ПокупецЬ ма€ правО в одностОронньомУ порядку вiдлловитися вiд
вико]шання Угоди шляхом направлення пись}лового повiдомлення rро пр"ппtнення }'годи
через 5
(п'ятl,) робочих днiв з моменту направлення повiдомлення.
t2.1 1. Зазначена у цьому роздiлi yl!(oBa е iстотною
умовою цiеI Угоди вlдповlдно до частини
1 ст. бЗ8 L{K УкраiЪи.
I

_

до

a

.

_

l

стор. l0 з 15

Покупечь

I

i

XIII. ДодаткIl до Угоди
l3.1. Додаток Jф l: Специфiкацiя N9 l.
'
Jф 2 :,IнфорЙацiя. про власникiв контрагента, включаюшr
кiнцевого
_1,Зл.?: Ц"a9rок
бенеф ,lцlарного
власника (контролера).
13.3. Додаток JФ 3: Критерii ознак пов'язаlrих осiб.
|

]

ХIV. МiсцезнахЬджеЕня та банкiвськi реквiзити CTopiH
ПОСТАЧАJIЬНИК

покупЕ

ТОВ КОЛМАКС CICTEMCY,
адреса: 0l01 1, м. Киiв,
вул. Рибальська, буд.Z оф.106

Р/р UA0933485 1 0000000 О026ОО7 25 55
Банк Перший Украiнський
Мiжнародний Банк, МФО З З485 1,
код едрпоу з7100998,
Iпн 371009926550,
Тел./факс (0аа) 2З9-I 5-3З
E-mail

:

к У_ryr zаз в ud о бу в ання)), adpe са :
^ . ^ 4Т
049:i,цýуlв,
вул. Кулрявськq dуд. 26128

iлiя ГП У < П олmав аzаlз в udо бу ll ання ll,
аDреса: 36008, м. Полтава,
рул.европейська, бул. 17З,
п/р JФ26008924445596 у в.iддiленнi МЗZЗ/tб
Полтавськоi обласноi дирекlдii
АБ кУкргазбанк>),I {ФО ЗZOЦtВ
код еДРПоУ 00153l00
Iпн 3001977rz6657
Тел. (0532)51 :r- 573
Тел./факс (0532) 5 l 5-850
e-mail : dmytro.yaremchenko@pgptl.com.ua
ф

,

1

s,bosih@olmax.kiev.ua

для заповнеlrня податковоi накпадноi таlФо розрахунку

коrrиryвання використовyвати настyпlli рtlквiзити:
Повна назва: AKuioHepHe тОваристЕlО кУкргазвlцобуван}Ul)),

фiлiя Газопромисловс управпiння кГ[о.lrтавагазвлrдобуваl-rня>
Акчiонерною товариства куцlгазвидобуван}ul>

дбо скорочена назва: ДТ кУкргазвцлобувшrrrш,

fПУ

<Поrrгавалазвrадобрання>

Iндивiдчальний податковий номер Покчпця 300 197726657
€ДРПоУ Покупця 300l9775

(Р.М. Рогожин)
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додаток М2 до Угоди
Nэ:/э-€zlэ,вiд J[7. оЕ 20 Up.

'Ч::Н:ХЖ;*::ЖХ#;*;'#Жffi
l

qя tt 2 l.\ хl
станомна<2О>
"танrrм

.У'"ЧЯ'НфiЧiаРrПО<
С8
2О!2э.

вrrаснrдсiв Qкоrrгролерiв)

ма)

На.ймепувайЙргаБ;П

(пайменуванIIя,
.
мlсцезнаходження, ПIН
I. Пi,Iприемство-кЙ.рагент

цевогобенефiцiарноговласIrика(контролера)

зазIIlltIенням часткп в

ПiдтверджуБчffiументи,
пайменування реквiзити,

%

найменування, мiсцезнаходженпя

{9*+ýZЗ 12. виданий

МВС Украiни
2.8 l

0l0l

], м. КиТв, вул. Риба-гrьськц

буд.2 оф,l06;
IIIH з71009926550.

чнi оооби,
iнцевий

i

в

Дuрп"цii."" ЁУ ГУ
мiсii'(исвi'

2000p.l €дреса

засl{овника: 0209l ,
Xuiji.ucbкe шосе, буд. l52,
у_
1ll: 50%.
кв. t1,,..,
563; чЬстка

яiГБiЪffi

I

i

Lтатуг затверджений
I

загzшьними зборами Учасникiв.
Протокол Nэ1 вiд 28.04.20l0
р.

пних piBHiB

цtарний власник
Гончарук Олег Степанович; адреса
l. м. Киl'в, вул. '
ларкlвське шосе. бул. l 52, к;. 563.
засно.вн}lка: 0209

flовги1-1

Максим Олексаllдровltч;

адреса засllовника:042ll, м. Киiв. вчл.
Л.Гавро. буд. 9Ж, KB.l2.

Паспорт cepiT

СбБЕБi|

МВС Украiни

в

виданий .Щарницьким РУ

ГУ

мiстiКиевi

Паспорт сеiф Сб МЗбý11
виданий Мiнським ])у Гу Мвс
УкраТни в MicTi Киевi

Пръшimка.

ffiT;":::;:,if::;!:::tr:Y;#:::#'"!,';,,:,#,ff;|

вказаmu пIБ,

- наfuпенування,

- вказс,|mu

Iпн, паспорmнi

форл,tу власноспli, IНП, мiсtlез"о*оdr,rrпr" mа ЧаСml\у
в
свой власнuкiв (dо кiнцевtlх),

о%

c,aHi mа

часmу в

в орzанiзацit;

,

/|ocToBipHicTb та повноту даноi

((_D

,'lopruuiT

пiдтверд>кую.

l

2019р.
(пiдпис особи
- упов новlDкеною

м.п.

представник";Б;Б

I

ПrДПИСИ CTOPIH:

llг

чарук)

Рогоэlшн)

стор. 14з 15

о/^

l

i
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додаток Ль3 до Угоди
Ns

,

Критерi'i ознак повrязаних
_

осiб:

r'/:;У€вiд

Ц_Щ_20!I

р.

1

юридична особа, яка здiйснIовала пiд
час проведення процедури заку.пiвлi
за результатами

учасником*тавизнанийперемо*;;;;йй';i:ft
fi:',#НlЪЖr*"#"3Н;;j:::1r*.:::r:Ъ1i-:-.уольнадпостачальником,якийбр

ЖН"*хffi ;i"#]frНТ:ir]Ж.ý#

про]iедури закупiвлi таким Учасником
процедури закупiвлi, uoo пър.фвала
пiд час проведення
проIIедури закупiвлi пiд спiльним
контролем з таким Учасником процедури
закупiвлi;
_
фiзична особа або члени iT ciM'i,
.дit.rrurr"
пiд
проБоЪння
процедури
кон,]ролЬ над ПостаЧаJIьником' який
"ni
"u.перемоЖцем'роцеДури закупiвлi
буВ УчасникоМ,u
закупiвлi;
-

"rarrurrй
| учасник процедури закупiвлi, службова (посадова)
осйа якого пiд час проведення
проttедури закупiвлi була
уповновах(ена здiйснювати вiд iMeHi Посruп-"п"па
юридичнi дii,
спрямоваIIi на встановлення, змiну
або зупинarr" ц"uiпьно-правоu""^ uiо"оaин,
та
члени ciM'T
тако[ службовоi (посадовоi) особи;
- постачальник, який пiд час
процедури закупiвлi був Учасником (визнаний
переможцем)
щодсl якого фiзичнi особи - члени тендерного
koMiTeTy, керiвник покупцяt та/або
члени ixHix
ciMeii, здiйснювали контроль або були
уповноваженi ,iiИЙ".r" ;;;".о iMeHi юридичнi
спря.\{ованi на встановлення, змiну
дii,
ubo ayn"r.nr" чruiпuно-правових
вiдноси,rr.
Пiд здiйсненням контролю
розумiеться можливi.ru ,дiй.п.""" ?"рir:альЕого
впливу або
вирirrrальний вплив на господар.uпу
дiяльнiсть У;;;;;-" процедури закупiвл,i
безпосередньо
черезl бiльшу кiлькiсть no"'",un,*
або
фiзичних
о.iб, щ; здiйснюеться, зокрема,
шляхом реаlriзацii права володiння
"r-Ър"о""пr*
iбо nopr.ry";;; BciMa активами чи iil значною
часткою,
прав€t вирiшального впливу на
формуванIш складу, результати голосування, а також
вчинення
правtlчинiв, що надають можливiсть
визначати yMoBI_.{ господарськоТ
дiяльностi, надавати
обов'язковi до виконання вказiвки або
nrno"y*ur" функцiт органу
проц()дури закупiвлi, або володiння
управлiння Учасника
часткою (паей, пакетом акцiй),
що становить не менше нiж
25 BiztcoTKiB статрного капiта-гrу
Учасника процедури
щля фiзичноi особи заг€uIьна сума володiння часткою
у статутному капiталi Учасника
проц()дури закупiвлi визначасться
залежно вiд обсягу корпоративних
прав, що сукупно належать
iT ciM'T Та Юридичним особЪм,
якi поп.роi..ться TaKoKl
фiзичною
Членами ciM'i вважаються ПоДрухсхtя,
дiти, батьки, рiднi брати i сес.гри, дiдусь, бабуся,
онуки, усиЕовлювачi,
усиновленi, а ,апож iншi осоЬи, au уrо"" ix пЬстiйного
проживаIIня разом з
пов'я:iаною особою i ведення з нею
спiльного .o*oou*auu
;

закупiвлi.

i

;::Жg*;Ж;iТi'Т#?:

Iншi особио якщо наявнi iншi

безпосереднього або опосередкованого ф.-;;';^Ъставини, якi свiдчать про здiйснення
коIIтролю чи впливу на Постачальника
чи iнших
YracHllKiB ПРОЦеДУРИ ЗаКУПiВЛi (KpiM
у,lасникiв i
пов,язаностi) **.
ризиком
"r.о*"nn

""r"r,r"i#:3';:;'i:;;!'iHHi
** КРuПtеРii:'

diЮЧОеО В

ВuСОКОZО РiВНЯ
РuЗut<У

ДТ КУкреазвudобування> Поряdку закупiвель
mоварiв,

робt'

mа послуе

Пов'язаносmi Учqснuка процеdурu заlglпiвлi
mа y'aBu,

:::::r;'#:##::,|"'":У л;::"'-;ý:;#iii,";,:;:.-i^' У""'""'-",",

якi замовнuк мае
вuзначасmься ччннl,л'r ре,даJйенmом
закупiвель

ПrДПИСИ CTOPIH:
oH.lapl,K)
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