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2019 р.

Товариство з обмеrкеною вiдповiдальнiстю <Епiцентр К>,
Да;li- По,этачальник, в особi
директора невiдокремленого структурrlого пiдрозлiлу l-iпеj*чр*., <<Епiцеrrтр
К>> м. Полтава
Воронюк Н.В., Що дiе на пiдставi довiрсносr i N9 3)64 вiд Zq. r z.zo lЪ
р., з однiеi 0т.орони, та
Акцiоlrсрне.тOварttство <Укрt,ttзвltдобl,ваIltlя),_лчi
в особi заступника
директора з соцiалl,них ,га зпга.Itl,IIlIх IIи trlI{b фiлii _пъ;у;;;,
Газо",1rоЙ."ового управлiння
<<ПолтавагазвидобУвilння>) Соломахrr o.NI., u,o
дi. на пiдстаui до"iрrrrостi Л!2-98д вiд
13.12.2018р., з iншоi сторони' разоМ iпreHoBaHi пuдй - Сrороr",
Ра.иковУ угоду, далi Угода про наступне:

й;;;

I.

Пр.д*ет Угоди

1.1, Предметом цiеi Угоди е поставка офi
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Порядок).
1,2, Постачальник зобов'язуеться поставити Покупuевi Товар,
u ПоJр.шь - прийняти i
оплатити Товар на р{овах даноi Угоди.
1,3, ПостачалыlII]( гарантус, шtо lЬвар, яклtй е предметом Угоди
с в нього в наявностi тa
належить йому на правi власностi або iHrrroMy
правi,
рё"оuоrу
що н:адае йому право
розпоряд}'(ыlися Товаром, е новим i rrе був у використаннi, не перебувztе пiд .uбЪроrо.,
вiдчуження, арештом, не с предIuетом застави та iншltм засобом
забезпечення виконання
зобов'язаНь переД будь-якиМи фiзичrrllми абО юридичними особами,
державними органами i
державою, а також не € предметом буль-якого iншого обтяrкення чи обмеже"r",
.raредбаченого
чинним законодавством УкраiЪи.
1,4, ПостачаJIыtиК пiдr".рд*Ус, щО
укладаннЯ та виконання ним цiеТ У,оди не суперечить
нормам чинного законодавства Украiни та вiдповiдае його вимогам (зокрема.,
щодо отримання
Bcix необхiдних дозволiв та гIогод)кень), tt також пiДr,верджу€
те, що укладання та виконання Itим
цiеi Уголи не суперечtIть цiлtям дiяtльllос,r,i Г,iостачальника, положенням його
установчих
докуллентiв чи ittших локальних ак,гilз.
1,5,Постач€L,Iьник, пiдписуtочи цrо Уголу, повнiсr,ю та беззастере}кIIо
усвiдомлюс та
погоджуеться, що у разi невизнання його перемоiкцем по
разовим процедурам конкурентного
-]]"-]СТl}варх яка бl,tlс no.ruun"na Покупцю протягом дii
цiст угоди, може
i11:|I:_':Т:11
дорiвнювати нулю за цiею Угодою.

II. Якiсть Товару

2,1, ПостачаJIьник повинен постаRити Покупttlо Товар, передбачений
цiею Угодою, якiсть
якого вiдповiлас сертифiкатам якостi або trаспортам виробrйпu,
Щерхсстанлаl)там, технi.rним або
iншlим умовам, якi пред'явJIяються до ToBallY;,unoro ]]иду та пiдтверджусться
вiдповiдними

док},ментами,

2.2. Поотач&льник гарантус якiсr.ь i на,цiйttiсть Товару,
що постачаеться, протягом
гарантiйного строку. I-арантiя на товар вiдповiдас гарантiйно*у .rpony виробника
III. Поставка

Товару

3.1. У разi винИкненнЯ у ПокупЦя потреби
у ToBapi, Покупець, проводить разовi
процедури конкурентного вiдбоРУ вiдповiдно до встановленого Порядку.
З,2, Для проведенIrя конкуреIIт]Iого вiдбору Покупецi одпочч,,по надсилас BciM
уIасникам, якi пiдпис;UIи рамкову угоду, запрошен}Iя подати uiно"у пропозицiю
щодо постачання
Товару шjIяхом направлення Поста,lrlJIьIlIIку поштоIо та в еJIектронному
виглядi на електронну
адресу Постачальвика вказану в Роздiлi xlv даноi Угоди, повiдомлення,
в якому зiвначае:
]

-найменування та мiсцезнаходженIIя Замовнlrка
-назву предмета закупiвлi або частltt{и предмета закупiвлi
-кiлькiсть ToBapiB
-уN,Iови i мiсце поставки ToBapiB
-строк поставки,говарiв
-одиницIо вимiру ToBapiB
-та iншi даrli
3.3. Строк подачi цiновоТ пропозичii постачання Ъвару
для Bcix yra"l.,"oi", якi пiдписали
pilМKoBy угоду складае 10 днiв з моN{енту отримаII}Iя ltовiдомлення
вiд ПЬкупrця. Факт отримання
запрошення подати цiнову пропозицitо лiдтвердI(усl,ься повiдомленням
npb
noirrrouo.o
вiдправлення чи передача його пiд
"py".nr"
Пъстачальнику
або звiт про orp"мurn"
розписку
електронного
листа.
3.4. Покупець провоДить розгJIял цiнових пропозицiй, якi надiйшпи
Вiд у.тасникiв даноi
угодII, протягом 3 рсlбочих днiв з MOI\terITy отримаIiня ними повiдомлеп,." Ьiд IIокупця,
з
УРаХУВаННЯNТ ЧасУ поштового обiгу. Пеllелtо>l<цепt е той
учасник, пропозицiя якого a
економiчНо вигiднОю за цiноВим KplrTcpicпt за
"Йбir,оуN,Iови iдентично.ri To"upy. tJiHoBa пропозицiя
надана Учасником рамкtlвоi угоди, с оферr,оIо i не плолtе бути
змiнена ним у подilльшом1,. Поставка
товару може здiйснюватиоя за цiею Уго,lою лише
у рlзi якщо Покупець
Постачальника
переможцем разовоi процедури конкуреI{тного вiдбору.
"".nur"ru
3,5, irопуп.uu повiдЪмляu По.ru"-ьника про визначення йою пДо.rо*ч.м
шляхом
надсилання електронного листа на е.тектронну адресу Постачальника
вказану rз Роздiлi xlv даноi
Угоди, Повiдомлення ПокуПцем Постачальника про вL{значення його
перем()жцем е акцептом.
Пiсля отримаI{ня повiдомлення, CTopoIII{ погодп(ують
умови та строки поставки товару. Поставка
товару здiйснюсться за цiноtо, яка зазначеl{а
) цilювiй пропоъицii наданiii Постачальником
Покупцю, В разi невиконаIlня або ненаjIеI(ного виконання переможцем
рrlзовоi llроцедl,ри
конкуренТного вiдбору cBoix зобов'язань з IIос,гавки Товару
прЪr".ом строку визначеного в
цiновiй пропозицiI, Покупець може вибрати iншого Y"acn"nu
рамковоi ).годи, який надав
пропозицii разом з переможцем р.воВоi процедури конкурентного
вiдборУ, а до ПостачаJIьника
застосуваТи штрафнi санкцii згiдно Роздiлу VII даноi Угоди.
3,6, [атоЮ поставкИ ТоварУ с дата пiдписання
уповноважеЕими пре.iставниками CTopiH
акry прийМання-перелачi ЪваРу або вlrдttтttовоi накладноi по кожнiй
поставцi 1Ъвару по цiй Угодi.
Право власностi rrа 'tbBap переходи,гl, вiд Пос,гачапьника
до Покупця з дати пiдписання
CTopoHaMr.I акту пр rtйпtання-п ередачi То la
ру аб о вttдатковоi lrакладноi.
l

3,7, За вI,Iмогою Покупця lIос,гача:Iьник IIисьмово повiдомпяс
Покупця i
вантажоотримувача про готовнiсть до вiдван,га;кення Товару
шляхом направлення листа (для

резидента).
постачальн
(факсом або еле

за

днiв до дати вiдвантажеIшя Товару
поштою) наступну iнформачiю :

.
.
о
.
о

номенклатуру Товару
BapTicTb'Говару
ltiлькiсть мiсць
габарити Товару
вага нето/брутто
Вiдвантаження Товару здiйснюет.ься пiсля отримання Постачал ;ником
погодження
Покупця (лля нерезидента).
3.8. За вимогою Покупця або ваIIтажоотримувача Постачалt,ник
зобов'язаний
вiдвантажувати Товар в прису,гrтостi
Irредставникiв
)/поIrIIовll)ксних
Покупця.
3.9. 11ро,гягом 48 годин ltiсля закillченllя вiдван.гаження ПостачальниIl повiдомляе
про це
Покупця i вантаяtоотримувача.
3.10. ПостачшIьник надае на адресу Покупця наступнi докуN{енти:
о товаросупровiднi документи (товарно - TpalrcпopTHa накладна);
. сертифiкат якостi таlабо паспорт lзиробника (на вибiр Покупця);
лист (за вимогою

.

о
о

о

сертифiкат походЖення (за вимогою Покуruя);
серl,ифiкат вiдповiлrrостi (за lll.tмогою Поrсупrця);
iнвойс (л.irя ttерезидента);
iншi ДОк},^4е]Iти, на вимогу Пок\,tlцll, у
разi провелення митною оформлення Товару По-

купцем.
3.11. Постачальник зобов'язаrIий надати покупцlо додатково
до документiв, зазначених у
п. 3.10 даноi Угоди, наступнi докуI\4енти:
з.1 l. 1. При здiйсненнi перевезення Товару залiзttичним транспортом]
для резидента: оригiнаJI акту приймання-передачi Товару та копiю залiзничноI
накладноi,
для нерезlIдеЕта: оригiналИ акг1, прlrймаIIня-перелачi Товару та залiзнлtчноi накладноi.
3.1 1.2. Ilри злiйсненнi перевезен]Iя Товар1, ooro;.panc.ropTo*:
для резидента: оригiнал акту прийNlаннrl-передачi Ъвару або видатковоi накладноi,
лругиЙ примiрниК товарно-тРанспортнОТ накладнОi (ф,Jфl_Тн) ;копiю тоЕ|арно-транспортноi
накладноi,

для
оригiнали акту приймання-передачi ToBapt
мiжнародноТ
автомобiльноi накладноI (CMR).
3. 1 1.3, При здiiiсненнi перевезення Товару авiатранспортом:
дJuI резидента: оригiнал акту прир"Iмання-передачi Товару та авiirцiйнот вантажноI
накладноi.
для нерезидента: оригiнали ак,гt, гrрl.rйманtlя-Ilередачi Товару та авiацiйнот вантажноi
накладноi (Аir Waybill).
3.1 1,4, Поста.Iальнико до MoMeITTv вiдвантаження
Товару, non.ol,onuo погоджуе з
покупцем наданIIя документiв, що вказаrti в ltiдпунк,гах 3.11.1 -3.11.3 та в пунк:тах
3.7,3.10 Угоди
(лля нерезидента),
з,12, Якщо Постачальник вiдповiдно до
умов поставки самостiйно здiйснюе митне
оформлення Товару, BitT зобов'язаниii надати копii дЬкументiв, вказаних
у п. З.11 (лля нерезидента)
та оформлену згiдно з вимогаАIи чиrIного законодавства Украi'ни митну
ле*лараuiю (мд)
Товарно-транспортна накладна Irри перевезеtlнi Товару uu.офuпr..rортом
повинна бути
оформлена вiдповi.тtнО до Правl,tл перевезенIlя вангажiв автомобiльним
транспортом в YKpaiHi,
чинних на день складання товарно-транспортноi нак;lадноi.
Вiдправлення докуj!{ентiв вказаII}Iх у пунктах 3.10. та 3.11.
цiеТ У,од, здiйснюеться
постачальником шротягом 2-х (двох) робочих днiв з
дати поставкиt, нарочним або
рекомендОваниМ листоМ кур'ерськОю поштоIО, але У буль-якомУ
разi не пiзнiше 5-го числа мiсяця,
наступного за мiсяцем поставки.
3.13. По п
ТЬвару в кiнцевий пункт призначення його приймання
безпосередньо BaI
:ооl,риувачем.
нерезидента:

,,о

ф/-o.d/L--

та

3,14, Передача та отриманнЯ ТоварУ проводиться на пiдставi
aKTiB приймання-передачi
вiДповiдно ло IнструкцiТ про порядок
реестрацii в,иданих, повернутих
I""ЗIл19:11aовiгенiстю,
;;

;

ы;,,-;;ы;#*

;;;.;;" "fifi

кУкргазвидобування>.
3.15. Приймання Товару по lсiлькостi проводиться вiдповiдно
ло hJrрупчiТ про порядок
ПРИЙМаННЯ ПРОДУКЦii ВИРОбНИчо-технiчltого .rp".nanenH"
i ToBapiB народнэго спо}кивання по
кiлькостi, зiIIвердж9ноi постаНовоIО
flерirtарбi,ГрЪlкl,JФ П-6 вiД 15.06.1965
по якостi -

Iнструкuii

р.,
про порядок приймання пролукцiI вирrlбtlичо-техltiчного призначення
i ToBapiB нарЙого
споживаIIня за якiстю, затвердженоi пос'аIIовоrо,Щержарбiтражу
ль п-7 вiд 2S.0+.19бЪ р., та
сертифiкату якостi таl'або паспорту Заводу-вlIробника, У
ur"un.nn"
невiltповiдностi в якостi
разi

або нестачi Товару, виклик представникiв Поста.rальника обов'язко вий, апрl-дставникiв заводувиробника - за вимогою Покупця. Вик.ллtrс Покупцеп,r здiйснюсться
пrarrouiй
таlабо в

формi
електронному виглядi на електронну адресу Постачальника,
вказану "в Роздilri XIV даноi Угоди.
У випадку rIеявки представнlrка ПocTalta.Itbl{lIKa (виробника Товару - nu
Покупця) в строк,
вказаний у викJI]Iку f[окупця, tIiдtlиса,tняпt j(аноI Угоди
Постачальник""*огу
нада,е згоду, про те, що
постачальник погоджуеться з ошIяд,ом ]irBapy на предмет вiдповiдноr:тi
кiлькiстi/якостi
Покупцем та з актом, складенип,t Поку'ltсм в односторонI{ьому
порядку за результатами такого
огляду, Сторони погодилисЯ, Що якщо вони вiлступйли вiд
nono*"rri Iнструкцiй, вказаних в
даному пунктi Угоди, врегулювавши своi вiдносини lra власний
розсуд, то прiоритa,l'turru норми
цiсi Угоди.
3.16. Вiдповiдальнiсть за правильнiсть та повнотУ оформлення
товаросупровiдних
докупtентiв наслiдки, пов'язанi iз затримками при постачаннi Товару,
приймае на себе
постачальник,
3,17, При виникненнi додаткових витрат
у зв'язку з неправипJ,i.rо оформлення
товаросупровiдн1,1х локр,rентiв або IIеi\I()жливiстlо вiдправлення
Товару з вини ПостЬчальника,
TaKi витрirти (У ToN,Iy ч],{слi по доставrti 'Говару в кiнцевlrй
пункт прI{значення) злiirснюються
постачальником.
3,18, ВанТажовiдправникоМ ТоварУ за цiеЮ УгодоЮ с ПостачаЛьник
абО завод-виробник,
або уповноважена (залучена) нLIми особi.
3,19, Упаковка i маркування Товару повиllнi вiдповiдати
встановленим правилам,
стандартам i технiчним умовам.
3,20, Упаковка повинна забезпечувати повну цiлiснiсть Товару.rр,,pJn.nopTyBaHHi
yciMa
ВИДаП,IИ транспорТу, вклюIIаючII пepe]]tlllI8}I{OHH}I,
а також мати пристосуваIIня для можливих
перевантаЖень яК за допомОгоtо пiднitvtальниХ механiзшtiв,
так i ру""r, засобом (за допомогою
вlзI(lв 1 авlо (електро) каром).
3,21, ПорЯдок i строки повернеII}Iя тари: BapTicTb тари (упаковки)
вюrючено в загальЕу
BapTicTb (чiну; Товару, тара (упаковка)
-,r.."opor*ru.

i

]

IV. Цiна Угодlл
4,1, Щiна за одиниrIю ТоварУ вказу€ться
у виставлених Рахунках-фаш:урах в гривнях

з

урахуванняпt Пffв (лля резилента) або в itгоземrlii'r ва,цютi (лло rтерезидента).
4,2, Загальна вар,гiс,гь (цiна) Угодtr визItача€,гЬся як с}марна BapTicTb 'Говару,
поставленого
вiдповiднtl до Bcix Рахl,trкiв-фак,iур акцеп,гованих за
l)езультатами конкурентнOго вiдбору за весь
перiод
' дiТ Угоди.
У BapTicr ь Ъвару вкл]очаютъся:
- митнi витрати, понесенi llостачальником trри
ми,гному оформленнi Товар} rгуrr".l вiдправю.r
у
(застосовуеться, якщо Постача-гlьник не с
резидецтоrr.л Украiни);
- витрати напакування танавантаженIш;
- транспоРтнi витратИ вiдповiднО
до )ъlоВ поставки, що зазначенi у СпеuИфiкzщiiдО даноI Угоди;
- виlрати на отриманrrя до:звiльноТ
докlъ,tеlттацii (у випадку, якщо така вийагсrеться);
_ вич)ати пов'язагri з отриN{а}IняNI сертl-rфiкатУ
походження ЪварУ (застосовУЬ*a", якщо
Постачальник е нерсзидеI{том Украiни).
4.3. Загальна Bapr.icTb (чiна) Угодрt не може перевищувати
1 057 2б8,00г;rн.(один
п'ятдесят ciM тися7 двiс.гi шiстдесят. BiciM грн.()0коп.з ПДВ.)
:

4,4, Цiна за одиниЦю ЪварУ ,га загальIIа
цirtа УгодИ може бути змiнена (за
Угодою передбачена опJIата за Товар проl
).мови, якщо
яI,оNI 60 календарних
uбо
днiв
бiпu-э
по
- стандартнi умоllи оплати) ,rр"
фак.гу поставки
,a.io.J.Barrlri rIyHыTy +.5, Угоди.
4.5. Умови
4,5,
Умови зп{е]lшення
зп{е]lшсння BapTocTi
Rяптпптi no.ruun.uo.o
пл.т.rDпбтr
,u неоплачено.о TouJpy з застосуванням
ОРмУ.л1
ф
uapTo
cri
Товару.
alтконтуваr{ня
4'5,1, У РаЗi, ЯКЩО ПОЪТаЧаЛЬНиК бажае
зменшити строки оплаги, ,"Juu"."i
цiею угодою
(застосовУетьсЯ лице
ошлатИ
за Ъвар п" ф.;;' поставки протягом бС
у разi
календарних
днiв
або бiльше), BiH письмово звертаетьс"
до Попупц" ."rrроrrозицiсю зменшити строки оплати за
УГОДОЮ З ОДНОЧаСНИМ ЗМеНШеННЯМ BapTocTi
по.ruurr.пого але не оплаченого товару, вiдповiдно
до формули дисконтування BapTocTi Товару; вказаноi
у п.4.5.2Угоди.
Е BapTicTb фактична - фактична Bapr icTb lЪварiв,
,о o.,n lrr;;JJ;f,f,;.n]r,uno ппчr.жем, грн.;
Х BapTicTb за угоrlою - BapTicTb ToBapiB, яка визначена
в Угодi:

l]

_'ЗЖ ?лilТ]]:,lj1..iТj:1_"Р;,i

1.ruплuрrri yrou"

пuп.пl,uоних

днях*;
"""ili.l, "
;;;;;;;:;i
;;.##iъ;fii"^,,"l

календарних днях*;
"
r - облiкова ставка НБУ (на дагу коригування
BapTocTi), збiльшена на вiztповiдний вiдсоток
ЗГiдtrо з нижченаведеIlою (hol.lTrl \iл()ю.
РiЧНИХх згlдIlо
rrп, rr.,

tl,t2

R

вiд 29 до 0 календарних днiв

нБУ
облiкова ставка НБУ
об.ltiкова ставка

+ 10%
+ 4%

4,5,з. Покупець протягом 5
робочих днiв Ъ ;r; ;й;;;;;j;'r;;#?##;'""сьмовоi
.rPonin ОПлати та застосування зв'язку з
у
цим llo Bap'ocTi товару
СТаВКИ ДИСКОНТРаННЯ, ВИЗНаЧеНОi За
фОРМУлою, un*u"oro у п. 4.5,2 }ъоди, повiдомляс
Постачальника про cBolo згоду застосуванIIrI вI(азаr]ого
механiзму, шляхом напрilвлення письмовоi
вiдповiдi ]{а адресу ПсlстачалыII{ка. i
ра,зi не ]{аправлепня Покупцем такоi пи(ЭЬМоВоТ згодио або
направлення письмовоi вiдмови про_ засl,осуваIlня
(rорплули дисконтування BapTocTi
Ъвару та
зменшення cTpoKiB оплат}I, BapTioTb Тоllару,
i строки о.rr,-r, залишаються такилли, як передбаченi
в Угодi.
4,5,4, У разi якщо Покупець погодii()jеться
iз пропозицiею Постач-"п"*| про застосування
формули дисконтування BapTocTi Товару l,а зменшення cTpoKiB
оплати, BapTicTb поставленого ilле
не оплаченого Товару та вiдповiдно загальна
цiна Угоди змiнюютьс" a урu*уuанням
формули
дисконт}ъання BapTocTi Товару, У такоl,tу I}ипадI(у змiна
BapTocTi поставленого ,але не оплаченого
Товару' розрахованоi за
формулою дисконl,уваIIня BapTocTi Товару, проводIлться на пiдставi
вiдповiднlж кориг)цочIIх первинних доltрlеrtтiв,
пiдпи.саних Сторонами (akTiB коригування
BaPTocTi
ЦuuРУ, paxyHKiB_Ha оплату з HoBoIo цiноlо, тощо).
4,6, Пункти 4,4 та 4.5 цiеТ Угоди не мо)fiуть бути
застосованi на вже пост.вленi та оплаченi
Ъвари.
ПРОПОЗИЦii ЩОДО ЗМеНШеНН"

4.7. Зri"u BapTocTi Ъварiв та загальноi
цiни угоди у зв,язку i. .u..оJуванням
формули
дисконтування BapTocTi Товару, Не впливае та не зл,Iеншуе
розмiр забезпечення виконання
зобов'язань по Угодi,
V. Поря.rок здiiit lleHtlя оплати

IJIляхом оплати Покупuепt протягом 60 (шi
iстдесяти)
Iос-гав ки по.r*,uпоп;;;;
пu
ni
i
дставi
РахункуlT::::::T}-:,:,:.,.:1.:1
пiдтвердхсеного rlОКУПЦеМ,
фактури, rllЛrбСIJЛЖеНОГО
Ч'g^rJРrr'
Покупцем, та
Та lli
ltiДПИСаННЯ СТОРОнами акгу приймання_перелачi
1.овару
або видатковоi накладноi, шляхоМ перерахуВання
KollITiB на рахунок
DaxvHoK Постrt.тя...-,,-о
о,^п з^
Постача-гtьника, або
урахуванням у]!{ов, пере,цбачених п.4.5 цiеi Угоди.
5.2. До Р
ку-ф актури додаються п iдпиоаний
уповноваженими
акг прийманн
чф'Говару або виl.(ат](овi1 накладна.

i;}"|":y,i:y:i:.,"r,"_T:::]
здiйснення

V

l

ъй;"

lч

Покупець не здiйснюе оплат)I за r]оставлений Ъвар,
та така n."rnJ'u не е порушенням
ВИ]IаДку ненадання Постача-пьником рахунку-фактури
У
на
::'":::j,:Ж
оплату
чи його 11:Т]]"''
ненаJежного|О*ХУu"
оформлеIIня.

VI. Права та обов'язкlr CTopiH
6,1, Покрець зобов'язаний:
6.1.1. СвосчаснО та в повнОпrу об-.язi сплаIIуватII за постаВлений
ToBa;l.
6.1.2. Приймати поставлений 'IbBap,
у разi вiдсутностi зауважень, згiдно

з актом
приймання-передачi товару або видатковою ]]акладною.
6.2. Покупець мае право:
9? [остроково розiрвати (прлrпинити) цю
6,2,1 ,l , У разi невиконання чи Ilена,тIежного виконання
зобов'язань
Jvvv'
ЛJФЦD Постачальником,
lrvvr4'1'1JlbnИ'.UM'

Угоду:

|

повiдомивши

]

про це його за З0 днiв до дати
розiрванtш

6.2.\.2. У разi вiдмови Покугlця Bi,r o"nonb,rn"
угоди у зв'язку з вiдсутнiстю фiнансування
таlабО втратИ по,гре.бl,t у закlтlilзЛi,
у Tnt,Y числi ., .u
зi змiноЙ ,"*"irnn,* вимоГ ло Товару
(предмету закупiвлi).
"rnY
в,i,t,з,-У разi вiдмови олного або бirrьшtе
учасникiв_перемох(цiu,,
paMKoBi
За
"n",l" укладено
УГОДИ
РеЗУЛЬТаТаМИ ОДНiСi абО ДеКiЛЬкох liонкуреIIтних вiдборiв вiдповiднrl
BcTaHo"naro.o
до
Покупцем порядку Провелення закупitlе,ru ,o"upib,
uЙр.*видобування) за
робiт ,u no.ny.
рамковими Угодами, вiд виконання рамковоi угоди або iнших дiй, якщо внаслi,цок
цього кiлькiсть
учасникiв_переможцiв, з якими у Покупця с дiючi paпllcoBi
угоди, становить менше трьох.
6.2.1.4. У iнших випадках, псредбачених цiсю И.одоtо,
6.2.2, Контролювати постtlвку'JЪвару строк1{, tsстановленi
Угодою.
у
6.2.з. Зменшувати обсяг закупiв.,ri Ъварj, та загальну BapTicTb
цiеi i/годи залежно вiд
реального фiнансування видаткiв. У такоп,у рuriСrорони внос"." uiд.rо"iднi зrиiни
до цiеi Угоди.
6,2,4, Не здiйснювати оплату Постачальrrпу
у разi ненал.*rrо.о frорNtлення доцшентiв,
необхiдних для здiйснення оплати.
6,2,5, Вiдмовитися вiд Ъвару, який не поставлений в строк,
вказаний в Угодi,
6.3. Постачальник зобов'язаний:
6,3,1. Забезпечrtти поставку'Говару строки, встановленi
Угодою.
у

ai

6,з,2, Забезпечlrти поставкУ ]Ьвару, якiсть якого вiдповiдас
)д,toBil', устаЕовленим
роздiлом II цiсТ Угоди.
6.3.3. Зареестру,вати по/{аткову ]IакладIIу в електроннiй
формi в строки, встановленi
чинним законодавством Украiни.
6.з.4. СвосчаснО повiдомлЯти 11оriупrlя про зплitlу eJteKTpoHHoi
алреси.
6,З,5, ПРОТЯГОМ 2 РОбОЧИХ ДНiВ з

I\4oi\.{eгll,y отриNIа}Iня письмовоi вiдповiдi
вiд покупця щодо
зменшення cTpoKiB оплати та застосування
зв'язку
з
у
цим до BapTocTi Товару ставки
ДисконТУВання (п, 4,5,2 цiеi Уголи), наДати ПокУпцю
рахунок на оплату та ксlригуючi первинrri
документИ (актИ коригуваНня BapTocTi ТоварУ,о pu*ynn" на оплатУ
з новою цilлою, тощо).
6.з.6. ПротягоМ З робочих днiв пiсля .ппuдuпr" коригуючих
первинних докр{ентiв (aKTiB
коригування BapTocTi Товару, paxyHKiB
оплi}ту з новою чiною, тощо) надЬи Покirrцю
.на
розрахунОк кориI,ування кiлькiсних i вар,гiсниХ показникiв до податковоi наклалноi
в електронlliй
формi, вс,гановJIен iй чинним зако}Iолавстlзопt Украiни.
6.4. Постачальник мас право:
6,4,|, Своечаснс) та в повному обсязi отримуtsати плату за поставлений
Товар.
6.4.2. На лострОкову поставку Ъвару ,u.r".urrоuим
погодженням Поку-пця.
,

вiдlrовiдальнiсть cTopilr

У разi IIевикоЕання або неI'аJIежного виконання
cBoik зобс,в'язань за Угодою
передОuч."|.uпЬ.,ооu".r"ом украiни та
цiсю угодою.
"ООЧХ
7,2,";::":
ТОВаР, :lY::'l.]}:-':Tb,
ЩО не вiдповiдае й,,'"*.у/комплект;;;;iЁ;#
-ffi:*T:TrlJii],?;cTi
мотtе
прийматися Покупцем або вантажоотрим)/вачеN{
на
вiдповiдальне зберiгання за
ПостачалыlIIка, /Io його замiни т"/або
рахунок
ооупоrппaктацii. Постачальник зобов'язаний
розпорядИтися ftlBapoM, прийнятиNI на вt(поВiдальне
зберiганнЯ протягOМ l0 днiв з
дати
прийняттЯ ПокупцеМ ТоварУ на вiдповiдаJ]ьне
зОерiга,r,rя. Япщо Посйальl]ик
строк
цей
не
у
розпорядиться Товаром, Покуtтець мас ItpaBo
1Ьвар Для вiдшкqцування понесених
р.*i.уuurи
cBoix збиткiв.
7,1,

7.3, ЯКЩО ПРОТЯГОМ гарантiйного строку
булуть виявленi лефекти або невiдповiднiсть
якостi
Ъвару, обумовленоТ Угодою, Постачальilик зобов'язаltий
за свiй рЪ"упоп усун'ти лефекти Товару
за йогО пliсцезнаходженням rtбо замiнити неякiсний
Ъвар на Товар належноi якостi в
узголженi
CTopoHaMlt строки, аJIе не бiльше 2() ка_цеltДарних
;tHiB з дня отримання повiдомлення вiд
ВаНТаЖООТриМ)ъача чlr Покупця про
дефек,ги або невiдповiднiсть якоЬтi ToBapry.
7,4, За пос'аLIання ТоварУ naurunerr,noi якостi
або некомплектного Товару, Постачальник
ВиплачУ€ ПокУпцю lптраф
У
розмiрi 2О % вiд BapTocTi ТЬвару HeHiLIteжHoi якостi або
некомплектного Товару.
7,5, У випадку неповiдомлення або несвоечасного
повiдомлення про дату вiдвантажеЕня
Ъвару Постачальник виплачуе Покупцrо_
й;ф ; розмiрi l% вiд BaprocTi TtlBapy, про
вiдвантаження якого було не повiдол.rrrеrrо
або n.-a"ba"uaHo повiдомлено.
7,6, За одностороннкl необгрунтоваI]), вi;lпtову
вiд Угоди таlабо виконаннrI своiх зобов'язань
по Угодi, Постаtальн]aк сплачус ГIoKvtritro ,orp,i,P
у розмiрi 10% вiд цiни Угоди. У випадку
ненаданнЯ або поруlлення cTpo*iB наца;lttяl ,говароOупроu;лr"*
oonpn",rТi" i/uб.,iнших докумеtlтiв
вiдповiдно до п,3,10 т,а п, 3,]1, п,п, б,3.5 о.з.о
lйноТ Угоди, Постача,тьник Е}иплачус Покупцю
ШТРаф У РОЗМiРi 20 'Уо Вiд BapTocT,i 'Говару,
oonl,rbr,r" щодо якого HeHa,IaHi або надаlri з
порушенням строку.
7,7, ЯкщО ПостачальниК не заресстру]]ав, неправильно
або несвосчitсно зареестрував
податкову/i накладну/i в системi електронltого
адмiнiЪтрування податку на додану BapTicTb
чи
вчинив iншi дi'rИездiяльнiсть, в
резулIлагi чого Попуrr.ч" втратив права на податковий кредит,
Постачалыrик зобов'язаний сплатити l lокупrtю
rпrрчб
не зареесТроваrIо' непl)ав]{лЬно або }{есвосчасного у розмiрi 20О/о вiдс}ми операцil7й по якiй
зареестроваIIо податковУ,/i накладнУii (для
резидентiв).

7,8,

У

випадку IIевIIконаЕня Постачальником взятих
на себе зобов'язаrlь по данiй Угодi,
Постачальник зобов'язаний Вiдшкодlrвати Поrсупцю
Bci
збитки, що завланi йому таким
невиконанням, у тому числi за простiй транспорту,
що виник через вiдсутнiсть необхiдних для
приймання Ъвару доку,ментiв.
7,9, ПостачаJIьник компенсуе витрати Покупцю
за простiй транспорту, Ьли такий простiй
буде викликаний необхiднiстю прийtп'ttrtltя
Ъвару у np".yrHocTi уповноважених представникiв
ПостачальIII,Iка, у разi no"""n" Tollapv
,,,о'i,. пйпоriда. вказанiй у тOваросупровiдних
док}ментах кiлькостi та якостi.
7,10, У разi невlтконання Поста,lа-ltьником взя,]их
на себе зобов'язань з л:оставки Товару
строки, зазначенi в ltовiдомленlli згiдtIо п. З.2.
у
цiет Угоди, останнiй сплачуе Покупцю пеню
у
РОЗМiРi 0,I УО ВiД BaPTocTi НеПОСТаВЛеrIого або несвосчасно поставленого
тьвару за коже}I день
простроченЕя, а за прострОченнЯ понаД тридцятЬ
днiв додаТково сплаЧус штраф у розмiрi 7О/о вiд
BapTocTi непоставленого або несвосчасIlо
поставленого 1ЬварУ.
7,11, За порушенIIя cTpoKiB оплати Покупець
сплачус на користь Посфчальника пеню в
розмiрi 0,00l% вiл суми простроченоI,о платежу, за ко;ttний
день простроченн.я платежу, але не
бiльше подвifulоi облirсовоi' сгавки Нацiоrrа.ltьпЬ,.о
ба,rку Украiни,-що oi"nu rl перiод, за який
сплачусться пеня,
]

1З 3:,::a*
оплату за Товар.

По стачальником rrrтрафу/iв таlабо пенi,
передбачених да]шим роздiлом

7,1
-P/bzzaz----

VII

7.

1

3, Сплата

даною Угtlдою.

юсподарських caHklцiii не звiльтlяс Сторони
вiд виконання cBoix зобов'язань за

VIП. Обстав[l}tи

шепереборlrо1 сили

8,1, Сторони звiльняються вiд вiдповiдальнос,гi
за невиконання або неналежне виконаЕня
u:,
n n.n.p е борн оi Qи ли,якi н е i сн
увал и п i д
;:Т#Н1
;: УГОДИ
+:'л:_u:":::
:: lll"
:" * "
iu "
ЧаС
Та ВИНИКЛи поза
УКЛаДаННЯ
RолеIо
CTopiH (аварiя,
паru.фобu, .-#,,i}j.}""].;'#:Jili

r.::

епiзоотiя, вiйна тощо).
8,2, СтороН3, що не може виконувати зобов'язаннrI
за цiсю Угодою унаслiдок дiТ обставин
непереборнот сили, повI,Iнна не пiзнiше lti,k
протltlтlм 7 днiв з моменту ix виникнення повiдомити
про це iншу Сторону у письмовiй
формi.

8,3, {оказом виникнення обставиlI гrепереборноТ
сили та строку lx дiТ е вiдповiднi
докул{енти, якi вltдаються Торгово-проNIисловоIо палаl-ою
УкраIни або йшим уповноважениN,' на

це органом.
8.4. У разi коли строк дii обс.гавин непереборлIоI.сили
продовжу€ться
кожна iз CTopiH в устаноRЛеномУ поряl(к)'п{ас
правО розiрвати uro V."j./--

бiльше нiж 60 днiв,

IX. Вllрiшlеltня спорiв
9,1, У випадкУ виникненНя спорiВ або
розбiЖностей Сторони зобов'язуються вирiшувати
Тх шляхом вза€мних переговорiв та консультацiй.
9,2, У разi недсlСягненнЯ Сторонап,tИ згодИ спорИ (розбiжноСтi)
вирiш;rються у судовому
порядку вiдповiдно до чинного законодавства
Украiни.

х. Строк

дiii Угоди

10,1, Угода набlrрас,lинllосl,i З Дати ii гti:tllисання
Сторонами та скрiплення if печатками
CTopiH (за
jj]].iijl]: 1;ie дg 3 l,l2.2020 L.., €I в ;;;r;;;;;"зрахункiв _ до повного виконання.
Пiсля закiн'tенrтя сТроку дii цiсi Угоди, uo,,unoо*Ё
оуiи пролоп.оuu*u]?i;ru";#;iп,."uu
до закiнчення строку дiТ Угоди жодна iз CTopirr n".rnoouo
не попередила про HaMip
розiрвати цю
Угоду, то Угода вважасться пролонговаlIою
на цих }ке )&{овах на кожен наступЕrий piK.

Xl. Iншi умови
11.1. Угода мо}ке бути достроково прLIпинена

за взасмною згодоlэ CTopiH. У
разi
uiд ii: ,,Ип".uппя одним або кiлькома
учасниками_
;:X*|T::J;
переМожцяМи' ДопУЩениМи До
УклаДання PaNIKoBoi Угоди, у строки,
Проведення закупiвель ToBapiB,
робir r" ,ro"ny. Ai ,,У-р.*видобувЬння) за Ра]\,IКОВИМи
угодами,
припинення. iнших рамкових
Угод, якi були укладенi за резулыгатами однiет або
a::з:i""ого
ДекlлЬкох конкУренТних вiдборiв вiдповiДно
до Встановленого ПокупuЁr rор"дку проведення
закупiвелЬ ToBapiB, робiТ ,а посrrуГ АТ кУкрй""ойu"ня)
за рамковими Уtодами, за згодою
cTopiH або за рiшенням суду, якщо внаслiдьк
цього kil,bkicTb укладених рамк()вих
угод по цим
закупiвляМ с].ала MеHIIIе трьоХ CTopolItt ltiеj.Уr.одИ
повиннi не пiзнiше i0 робочих днiв з
дня
насТання ВкаЗаних обстаlзин гtiДписа'гlt
/Ioi(a'Ko'y угоду до цiсi Угоди щс|до дос'рокового
припиненllя цiсj' И оди.

o::J:::"'.,r:j"_:'_.:1y:r"

;;;;;;;;;iffiffir";

за згодою Сторiгr, KpiM випадкiв,
встаЕоltе;lrl,чl:ч
lj;i"Jl:* Угодоtо
}::::,::r.jуj:::i,.]:.|_о.]|]*п"
-r(llf лдlчr Jзаконодавством
ч та
r q чинним
d,кUllUлilвL]'I.1зОМ _,]"о,:
Украi
У Kpal НИ.
;;;. м ожц ем конклэ е Етн о го в iд б о ру
ll j J
JJ#: j:ii" ::::::: ::1
"

Ц iН

j::T; ;;

жl

а, З апр о поно в

уь

П о стачй

ь

",

nor, п Ь

й;;',

|/Z-ZZ-"--"

;;;;#iЪ.f}Ъ;;Т:r';#Т :

пропозицiсю зменшити запропоновану
цiну до цilти, виявленот Покупцем. У
разi згоди на
..р"* робо","'днiв з дня
листа
вiд покупrця,
;Ж.Т:ii*|Х
НаДае
*:'#Y:::,"fл"::::у
ПОКУПЦЮ Новий
Рахуно к-фактуру,, i змепшен
зменшення цiни таlабо неотримання [Iокr'Пцем
", Рахунку-фактури зi зменшеною
нового
цiною
протягоМ З робочиХ днiв З 7]IIЯ ОТРИМання
ПосТi}чzшьникОм листа вiд Пок}пця,
Покупець мае
право вiдl,tовltтися в односторонньоNrу
поря/(ку l;iд lrридбання такого Ъвар.у таlаборозiрвання
УгодИ без вiдшКоДуваннЯ буль-яких збltткiв'Постачальнику,
пРо що Покупечь повiдомляе
Постачальника. .Щнем отримання листа вiд
Покупця ввarкаеться дата по,штового штемпеля
пiдприемства

";;;;;,, ;iJjЖIx'*
;l;;;.Т;Ж;;;."fi

зв'язку, через яке надсилаеться таке повiдомлення.
'
11,4, Покупеtдь ма€ право вiдмовитися
вiд Угоди в одностороIrньомУ порядку в
Еаступних випадках:
- ненадання Постачальником
локlментiв приналежностi товару, що с,]]осуеться Товару
та
пiдлягають передаIIнI0
разом з Товаропт;
- якIцо Пост,ачальник передi}в
дIеншIу KirrbKicTb Ъвару, нiж
це
даною Угодоlо
та/або Рахутlком-фактурою (в томУ чис;ri Il;,rr.r;;-rо.
"aruroJu"Ho
.rpuuo вiдмовитися
вiд
}же переданого
Ъвару);
- якщо Постача,,tьник передав 1ьвар,
який не вiдповiдас комплекгу/комплектностi;
- якщо Постачальник передав 1Ъвар
нена-пе)tiноi якостi;
- в iнших випадках, передбачених чLIнним

законодавством Украiни.
1.5. У випадку прийняття Покуttцем
рiшення про вiдмову вiд Угоди або вiд поставок по
Рахункам-фактураМ з гtiдстав' вказа}IиХ п.
11.4 даноi Угоди, ПокупецЬ МаС Пtlаво:
у
- письмовО повiдомиТll ПостачаЛI:НИКВ
про вiлмоВУ вiд УгодИ в'одностсlронньому
порядку
з зазначенням пi,lстав прийняття такого
рiшеllЙ, В даному випадку Угода припиняс дiю з дати
вiдправлеIlня повiдомjlення про вiдмовУ вiд
}.годи.
- встановити Постачальнику строк, в який BiH зобов'язаний
,ar|r"a, недолiки, якi
призвели до прийняття рiшенIlя про вiлмову
вiд И"оди u одпо.rф;;;;оrу llорядку. В такому
випадку Покупець направляе Постачальнику
письмове повiдоrпaп"" з зазначенням недолiкiв
та
строкудля усунення таких недолiкiв, Якщо недолiки
не будуть ycyHyTi u
Покупцем
у.ruruuпений
строк, Угода припиняе дiю зi спливом cTpolry,
встано'леного Покупцем для
усJ/нення недолiкiв.
11.6, У разi якщо пiд час влIконаIIня
цiеТ Угоди Покупець виявлjцс
факт участi у
конкурентному вiдборi, за
результатап;и якоi.о бу.то уклалено цю Угоду, пов'язанот особи
щодо
ПостачальI{IIка' ,гобто особи' яка вiдпоlзiдас
буд,,-rпiи i. ознак' .*nu"b""*
М
3 до
)'
ДодаткУ
УГОДИ, ЯКrlй е rT rlеВjД'еМНОЮ Час1,I'IIо]о,
ГIокупеttь ма€ право в односторонньому порялку
розiрвати uю Угоду таlабо Постачаrlы{ик вигIлалуе Покупr{ю штраф
у розмiрi 20 о/о вiдвартостi
1

Товару.

l1.7. До оплати Постачальником rilтрафу, вказаIIого

штрафу, ма€ право притримати оплату за
Товар.

у п. l 1.6 цiеI Угоди, 11окупець, на cy}fy

11'8' При розiрваннi Угоди В односторонньому
порядку Покупцем з гliдстав виявлення
факгу участi у конкурентному вiдборi, .u p".ynur;r;;; якоТ було
укладено ЦЮ Угоду, пов'язаноi
особи Щодо Постачалы{ика, тобто особlт,
Ъi:,по"iдае будь-якiйiз ooun, зазн:ачених
"';;;
У Додатку
}lЬЗ ДО }'r'ОДИ, ПОКУПець письмово tlовiдомляu
"r.u
гtо.rjЙ;;;;.;
угоди в
розiрвання
односторонньому поряlI](У з зазIIаченняl,t пiдстав
прийняття такого рiшення. I} дацбц1, випадку
Угода припиняе дirо з Дати вiдправленIIrI повiдомлеIIня
про розiрвання Угоди, якою вважасться
дата поштового штемпеля пiдприсмствli зв'язку, через
яке l{адсилаеться таке повiдомле]{ня.
11,9, Bci доповнення, додатки, ltirlовi-пропоr"пii
Постачалurrrпu та Рахунки-фактlри,
акцептованi за результатами конкурентного
вiдбфу, До Угоди с iT невiд'сrп"r" частинами,
якщо
вони викЛаденi в письмоВiй форпri, ltiдписанi'упоrrо"uжениI\{и
представн]{ками
CTopiH
та
скрiпленi ix печатками (за наявностi) (rtpiпr ,ri"оъ""
,,ропо."цiй ПоЪтачальн]zка та PaxyHKiBфактур, якi ltiдписуIоться
Пос.гачальникопt).

конкурентного вiдбору, не мае права
п.о.оuuul1;|l;,1""#;i'l}.,I;rл|З #::i::11ii"_.]r:},"*l{eM
Ta обов,язп" .u у.одо;Ъ;;;;;^;;;т;;Ёы,#x;ж;
ff::*i::,"l?::l],1Т"].::::_:o::_"
виконання
зобов'яз2йь на будь-яку iншу tlсобу.

\Sаz.р"-/

11,1l, Пiдписанням ltiei Угоди Постатальтlик
пiдтвердх(уе, цо BiH ознайомлений та
виданих, повернутих вltкористаних
Жi#lТ;:?
_реестрацii
гей ;"'1'3J,:::':
довiренос
на олержання :,Т,.::]:з"i
цiнност,ей. .uiu.рдlо."";;;u?r"",ifllýffi;"хlъ"Jri"#;;
порядкоМ Проведеtrrrя закупiвель ToBapiB.
робiТ ,u no"ny. АТ <Укргазвидобування) за

i

рамковими

Угодами.

11.12. При тлумаченнi
умов поставки за цiсю Угодою ,u.rо.оJr,оr"ся Мiжнароднi
праВила iнтерпретаuii комерuiйних TepMirriB
ILIKOTEPMC (редакцi" zoro
р,r;уr;^у;;;;;"r",
особливих умов поставки, визначен]lх Сторонами
У даrriй Угодi.
l1,13, Угода, ir змiст не пiдлltгruо,r,
ро.rЬлошенню або використанню Сторонами без
згоди iншоi Стороtlи, KpiM випадкiв пеllелбuч..rrr"
ч}l]lним законодавством УкраТни.
11,14, Вiдпоlliдно до Податкового кодеI(су
Уrtраiни Постачальник.iа даною Угодою е
плаТникоIvI поцатку на прибуток на загальнl{х
умовах та е платником податку на додану BapTicTb
на загальНих умоваХ; ПокупецЬ с пJIaTrrI{l(oM
податкУ на прибуток та noourny на
додану BapTicTb
на загаJIьних р{овах.
11,15, Взаемовiдносини C'gpiy,
перелбаченi Угодою, о."|о.,or".о чинним
законоДаВством Украiни, ЯкЩо в данiй И'одi
Сторони вiдступили uй nonor*eHb aKTiB
цивiльного
законодавства, врегулIOвавши своi вiдносини
на власний роrЬуд, ,о прiорЙет мtають норми
Угоди.
11.16, Сторони зобов'язуlо].ьс,I ]Iисьi\lово повiдомляти
одна одну у випадку прийняття
рiшення про .liкlliдlацilо, р.ор.u,ii.uцitсl збо O.nnl,r.r..Bo однiсi iз
CTopiH у c1poц не пiзнiше З-х
календарвих дlliв iз латт.t прийнятr.я .гаког()
рi,ленi,i,.
l 1, 17, У разi змiни мiсцезtlахол)IfсIIFIя, бlu
tкiвських реквiзитiв, статусу платника податкiв
Сторони, змiнИ елект,роtIНоТ адреси,_ ,гака CтopoHa
зобов'язана письмово повiдоtчtити iншу
Сторону протягом 3-х днiв про TaKi зп,tittи.
11.18, Япщо
перецбачено направлення листiв, повiдомлеl..
.n.nтpoнHoMy
виглядi на електроннi.Угодой
адреси CiopiH, TaKi лисiи, повiдомлaпrr"
"
наJIежним
чином
направленими, якщо вони направленi в електронному
виглядi на Bci "uu*u,o.u."
ananrporrni алреси одночасно,
вказанi в роздiлi xlv даноi Угоди.
11.19. Угода складена
украттlсыtою мовою - для резидентiв абсl
украiъською та
англiйськоЮ - Для IJерезидентiв в-двох irрlшiрни*ах
(l примiрнЙк Постачальнйtку та 1 примiрник
Покупцю), якi маютЬ однаковУ юридичнУ силу,
У разi розбiжностей мiж текстttми на
украiнськiй
та апглiйськiй мовах, текст на yKpaTHconi;t
*oui onou п.'р.оuжну силу.

не
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12.1. При виконаннi cBoix зобов'язань за
цiсю Угодою, Сторони, ix [6iлiиованi 'особи,
працiвники або посере.tники Iie виплап,lо,],ь,
ttе пропонують i не дозволяють виплату
буль-яких
грошових кош,гiв або переда.tу цiнносr ей, гrряп,rо
або опосередковано, будь-:rким особам,
для
впливу на дiТ чlt прийняття
рiшенtlя ц]Iмt,t особамlt з ме'ою отрtIмання буль-якоi неправомiрноТ
вигоди.
l2,2, При виконаннi cBoix зобов'язань за
цiею У:.оaо,o, Сторони, ix а,фiлiйованi особи,
працiвниКи абО посереднИки не здiйснtоlоТь
дii, щО квалiфiкуЮтu." au.rОЪовнимИ ДЛя цiлей
цiеi
Угоди законодавством, як дача/отримання неправомiрноi
виголи, корупцiйне пlэавопор)/шеннrl, а
також дii, що порушуюIь вимоги законодавства
про запобiгання корупцii та мiжнародних
aKTiB
про протидiю легалiзацiт (вiдмиванню)
доходiв, oobp*uirr* злочинним шляхом.
l2'3' KoiKHa iз CToPiH цiеi Уго.lи вiдмо,uu..u." вiд
стимулювання будь-яким чином
пРацiвникiВ iншоi Сторони, в томУ .tис;ti IшляхоМ
надання грошових cylvI, подарункiв,
безоплатного виконання на i} одр."у
робiт (послуr,) та iншими, не пойменовани}dи цьому пунктi
у
способами, що ставить працiвн,пu о n.nny
залежнiсть i спрямованого на забезпечення
виконання
працiвником
цим
буль.-яких дiй на користь с].имулюIочоi
його Сторони.
Пiд дiямИ працiвниКа, здiйснЮваIIими на користь
стимулюючоТ його Сторони,
розрлiютьqя:
ереваг у п ор i втr"" nl . iншими *"r.р";;;;;;;;
:з:::: :.::,"1|ir^аних
I I

.Zа--

-a

-

СлУючих про

ед}р (сп]эощення

ормальпо.rJ;t),

ф
Р::i:Р.:Я_i
iншi
дii, що виконуються гrрацi""rпопп в рамках cBoix.ro.uiJi"*
обов'язкiв, але
йд}ть врозрiз з принципами прозоростi та вiдкритостi
взаемин мiж Сторонами.
l2,4,y разi виникнення у Сlорони пiдозр, Йо uiдоулося
або може вi,цбутися порушення
будь-яких антикорупцiйних
1-ou, вiдпtlвiдllа Сторона зобов'язусться повiдом'ти iншу Сторону
письмовiй формi, Пiслrя пI{сьмового поllilкlпl;,.,rr,",
у
вiдповiдна CropoHa,io. npuuo призупинити
виконання

ц

зобов'язань за цiсtо Угодоtо ло с,гриманltя
пiдтвердження, що порушення не вiдбулося
або не вiдбудеться, Це гriдтверлrкення llовинltе
бу,ги надiслане протягом 5 (п'.яти)
робочих днiв з
дати направленнrI письмового llовiдом:Iе}tня.
У письмовому повiдомлеtIнi СтороIIа зобов'язана послатися
на факти або надати матерiали,
що достовiрно пiдтверджують або даюiь пiдставу припускати,
Що вiдбулося itбо може вiдбутися
порушення будь-яких поло}кень цих
умов контрагентом, його афiлiйrэванипли особами,
ПРаЦiВНИКаrrlИ абО ПОСеРеДНИКаМи ]]иражасться
в дiяхо якi квалiфiкуються вiдповiдним
законодавством, як дача або олержан]Iя lleпpaBoMiptloi
вигоди, корупцiйнЬ цра"опорушення, а
такоЖ дiях, щО порушуIоТь вимоги зако}lолавстI]а
про запобiгання корупцiТ та мiжнародних aKTiB
про протидiю легалiзаЧiТ д6"ооlu, ОТРИI\,IitI Iих злоIlинIIим
шляхом.
12.5. Сторони даноi Угоди визнаIоть проведення
процедур щодо загiобiгання корупцiТ i
контролюIоть iX дотримаFIНя. При цьомУ Сторони
докладають розlмнi зусилля, щоб мiнiмiзувати
ризик дiлових вiдносин з контрагентап.Iи, oni *оrr,уrь бути залучЬнi
в корупчiйнiй дiяльностi, а
такоЖ надаютЬ взаемне сприяння одиrI одному
в цiлях запобiганн" nopynr,iT. Пtри
чuЬrу Crbpon"
забезпечуютЬ реалiзаlliЮ процедур з проведення
перевiрок
.
,Ёrо.
за.побiгання
r
l
ризикiв
зiL,IученЕя CTopiH у коtrlупцiйну дiяльнiсть.
|2.6, З меl,ою IIроведення аlIтикорl'пltiйнlтх перевiрок
Поaru"*u"rri зобов'я:зусться не
пiзнiше (5) п'ятИ робо.tlаХ дtнiв З Nlоп4ен,г) \/](лitдсIlllrl
ltici Угоди, а також у будь-який час протягом
дii Угоди за пис],мОt]лIм запиТопr IIокупr]rI надаlи Покупuю iнформаuiю
про перелiк власникiв
Постачальника, з врахтванНяI\I ВЛасникiв Bcix piBHiB
(всього ланцюга), вкл]очаючи кiнцевого
бенефiцiарного власнtlка (контролера) за
формою зt-iдrtо з Щодатко* :VпZ до цiсi Угоди з
додаванням пiдтверджуючих локр,rентiв (да.lri -' Iнформацiя).
У разi змiн У перелiкУ буль-якоi ланкИ власникi" fiоarчо*"ник4
вкл]ючаючи кiнцевого
беНефiЦiаРНОГО власника (контролер,а)
(або)
;;;;;;;;;;"'lo.u",,*
постачальник
зобов'язуеться не пiзнiше (5) п'яти
роЬо""* днiв з o-rn u"...ння таких змiн надати вiдповiдну
iнформацiю Покупuю.
Iнформацiя на/{аеться на паперовому HociT, завiрена
пiдписом no.u|ouoi особи, якil е
одноосiбним виI(онавч[Iм органоп{ ко}lтрагента
або уповновa,кеною на пiд:ставi довiреностi
особою i направлясться на адресу Покупця шляхом
поштового вiдправлення з ()писоN, вклалення.
,Щатою надання Iнфорпlацii i д*u отримання Покупцем поштового
вiдправлення. Додатково
Iнформацiя надаеться на електронному носii.
l2.7. Сторони вrlзнають, що ik пtохt-цивi нешравомiрнi
лiт та порушення антикорупцiйних
упtов цiсТ Угоди можутL спричинити несIIриятливi наслiдки - uiд
.п"*Ёпня реiiтингу надiйностi

та

контрагента (пос'ача'ьника)

до

i

i;,гtl,гltих обмехсснь щодо взасмодii

з контрагентом
(Постачальникопt), ло
розiрваttня tticT }Тодtr.
12.8, Сторони гарантують здiйсltеtrня на.Iежного
розгляду за представленими в рамках
виконаннT цiсi Угоди tРактами з дотриNIанняп{
прин,t"пi" *оrфiо.,rч'iиностi та застосування
ефективних заходiв щодо усунення практиtIних
ТрудiоLцiв та запоЬiгання можл]авих конфлiктних
ситуацiй.
l2,9, СтоРони гараНтуютЬ повнУ конфiденцiйнiсть
при викоЕчrпi чоJ*орупuiйних
упrов
Угоди,
цiеi
а також вiдсутнiсть негативних наслiдltiв як
для Постачальника в цiлому, так i лля
конкретних працiвlrикiв Постачальника якi
повiдомили про факт порушення.
12.10, У разi вiдмовИ Постачалt,ника вiд надання
Iнформацii, яку визначено цiй Угодi,
у
фаrгичноl,о rIеIIадання таltоi iнформацii', нала_littя ;"Оорruцii з ttорушенням
cTpoltiB, встаI{овлених
*u.
в 0дносторонньому
IJ;ХJ':#;llij:':Т1"_:::::::,"_,r.:.:^:l":l"_ч:liт,'попуп"ц"
поряДкУ
вiдмовитися вiд виконаЕня И,од" .i,r,"*o* ;,"й;,;;;,;;
"р;;"
припивенНяУгоди через 5 (п'яТь)
робо,tих дtriв з моп,Iенту }Iалравлення пgвiдомJIення. .l

;;;#;;;ffi;"J;

У

РаЗi НаДаННЯ IНфОРМаЦiТ Не в поl]ноI{у обсязi, так само
неподання iнформачiт зазначеноi
направляе поB,opний запит про надання IHформацii
За ВКаЗаНОЮ фОРМОЮ З МеТОЮ допо.внеI{ня вiлсутньоi
iнформацiею l. .l_r,'#;Ж'.Ы#i:,.ii
надання, У разi неподання такот iнфорrлrацii,
гrоруrпення cTpokiB ii надання, а також надання
НеДОСТОВiРНОi iНфОРПlаЦiТ Покупецr,
ма€ право в односторонньому

Lф:ЖlgНТ::*}: i',::::y]j::iT:l,

порядr(у вiдмовитися вiд
виконання Угоди шляхом направлення письмового
повiдомлення про припиFtення Угоди через 5
(п'ять) робочих дrтiв з моменту направленtlя
повiдомлеllня.
|2.|l. Зазначена У цьому роздiлi yN{o]]a е iстотною
умовою цiеi Угоди вiдtповiдно до частини
1 ст. бЗ8 ЩК Украiни.

XIII. [олатки до Угоди
13.1. Додаток Jф 1: ТехнiчНi i якiснi характериСтики
та вимогИ до товару.
l3,2, ДОДаТОК }q 2: ФОРМа <IHtPopпru,ii, прЪ власникiв
контрагента,

вI(лючаючи

кiнцевогО бенефi цi аРIlого влilсн ика ( ко rr.гролера) ).
13.3. Додаток Ль 3: Критерii ознаlс повiязаttих

КV.

осiб.

,|"1

-

Мiсцезнаходженшя та банкiвськi
реквiзити CTopiil

ПQСТАЧАЛЬНИК
АТ

ТОВ

66Епiцеrrтр

К''

Адреса: 04128, пt. Киlв, вул. Берковецька,6-К
Гiпермаркет "Епiцеrшр It'' пt. Полтаriа
Адреса: З6040, м. Полтава,
КиiЪське Шосе,4l
г,/р JФ 26007438695
у банку АГ "Райффайзен банк
"АВАJЪ", МФО З80805 -З249()24265З
у м. Itисвi
Код €ЩРП ОУ З2490244, IПН
l
Тел./факс (С}532) 5 1 9-1 70
e-maiI : pI.tendeг@epicentrk.com

покуп

Укр z аз в ud о бу в п t t ня r, adpoii,
04053, м. КиТв, вул, Кулрявська,бу1.26128

-

к

iя ГПУ к П ол m ав аzоз в ul о бу в а t t ня ll, аdр еса
36008, м. Полтава, вул. Свропейська, буl. l7З,

ф iл

;

п/р J\Ь2б008 924445 596 вi,lцiленнi МЗ23/l
у
6
ПолтавськоТ обласноТ дирекцii

АБ кУкргазбанк>, М,ФО З20478
IBAN:UА,4932047800000i}6008924 445 596

е[РПОУ 00l53 l00
Iпн з00197-726657

кол

Тел./факс (05З2) :; l 5-248
Тел.(0532) 515-З48

l: dnrytro.yaremchenko@pgpu.com.ua
_e-mai
Лля заповнення податковоi накладноТ таlаОо
DозDаryнкY коригYванIIя в,икористовYIrати
пасryпнi Dеквiзити:
Повна назва: Акцiонерне товариство
<Укргазвидобування>>,
фiлiя Газопромислове
управл iння кПолтавагазвидобування>
Акцiонерноr.о
товариства кУкргазв и2lобування>
Або скор9ч е на назва : АТ <Ук:р газ в идобуван ня >,
ГПУ кПолтавагазвид()буванняD

з00191726657

€ДРПоУ Покчпця

2,

вiд Цостачалiника:

Воропюк)

З00 1 9775

1/.*

--',о,о"

!fr "^,-:"и

ъИи

Покупця::

i(O.M.

Соломаха)

Додаток j\Ъl до Угоди
Ng 1-r..:r>.'-, вiд,-_. u :;-, 2019р,

техrriчнi i якiснi

м

пlп

l

2.

3.

4.

истики

НаймеrryванIIя пролукrtii,

тя Rlrмrrгп

"."

струйного та кольорових принтерiв (ISo 9706) з наступними
характеристиками:розмiр - 210*297мпt,
щiльнiс,гь - 80 г/м.кв.; вологiсть
4-5%; бiлизна CIE - не менше 16О %;товщина -l04-106
мк; кiлькiсть - в
однiй пачцi 500 аркушiв; розпаковано в копобкях п.t ý пяgпч
rlanrrp Wuрмагу л-_j оlлии використовуеться
для копiювання, лазерного,
струйного та кольорових принl.ерiв (ISo 9706) з наступними
характеристикамI{: розмiр 420*297: tпt; lrtiльlliстt, 80 г/м.кв; вологiсть 45%; бiлизна CIE - не MeHItI е 160%; г()вщина - i 0410б мк; кiлькiсть
- _- - в
Пачцt sOцqrкУшiв; розпаковаjlg Вд9!фдq{д9l
nu.'on.;
+rцtл
ЛФрдддj"-grд_рул о н rrи й бiл ий, ЦO r,.п *lЗ
rr4rrrР УJJIUЛПИИ UI.JIИИ ДЛЯ Плотера та lrI)KeHepHI{x
копiювальних машин
на тУбi з BHYTPimtriM дiаметром 76-2 мм- lтriпьнiсть Rог/л"?. Q1l r"*.* 1 ?<.,

r-_---

5.

10.

1l

l\49Uб.х t-rрlчка J // l Z Терпlо (zl М

)

Папка на зав'язках для папеDу KanToH А-4
(\R.

пач.

рул
рул.

рYл.

шт.
шт.
шт.
шт.

l3.

шт.

14.

шт.

15.

шт,
шт.
шт.
шт.

l6.
17.
18.

l9.

уп.

20.
21

22.
24.

пач.

рул.

12.

2з.

-

рул.

7.

9,

Од.
вим.

рул.

6.

8.

-

Tl
rr.tll\cl PtrLUrIJttlUp l{+ (тоВщиlIа / cN,{.) з N,IеталевиNI
скорозшивачем;
обклаДинка карТоНна обрамлена баладекопл: ol(a I{тоRкя l\rр-гя паDя .

25,

уп.
шт.
шт.
шт.
шт,
шт.

26.

шт.

27.

шт.

28.

rffi7-/z4zz/--

шт.

29.

шт.

30.

шт,

31

шт.

32.

уп.

aа

JJ.
34.

чкрlпки нtкельованl- розмiр 25 мм, трикутнi l00 шт. в уп.
СКРiпки нiкельованi-розмiп 78мЙ Knv.n; 56rr",

"l-^.

35.

уп.
уп.
уп.

з6.

шт.

з7.

шт.

\UрgltlUр-g,l,рlчка - не потреОуе висихання, можна писати
вiдразу пiслянанесення, мохtлltвiсть регулю]]анIIя сили натягу, тонований
пластиковий:
корпус, розмiр: 5мм х 8м.:

38.

шт.

D

39.

шт,

40.

шт.

41

42,

шт.

й ,б"

n. пЪр.даеться по".р",*Б-шт.
фuп.у,
копiюваlrнi,
клиноподiбниrл
пиurУчцй вIзол, пrирина лiнii: 4 -5 мм;
Ури
_
МаркеР п"рйi"еt.'н"И- дпr, nar"-l" ,^ б),д"",,,,йББ-нях,
маслянi
чорнt,Iла з часткамI-{ MeT€L]ry, витрtIмуlотl, тех1.1iч}iу,
i механiчну обробку,
алюмiнiевий корпус, колiр ковпачка вiдповiдас nbnuopy
чорнила,
44.
MeTtuIeBa кулька всерединi корпусy i{озволяс
шт.
лобре збовтувати чорнило
piBHoMipHoi
для
подачi, конусоподiбний п"цrу""й вузол, ширина лiнiТ:
0,8

4з.

- чорнило на воднiй ocHoBi, не.гоксичltе,
с.ltiд

45,

уп.

46.
47.
48.

49.

шт.

r,умкою, твердlсть НВ, l,нучкlлй корпус з вторинного
пластика,
стрижень не ламаеться при Ударi/падiннi
L.Iglljrcp - корпус пластиковий (пiд скоби Nч24; зшивае
25 аркушiв ;апrрУ
стандартнот щiльностi)
\-,,Jlu,gць з

\-rtrlrJrtrP

цаllеру

с

-K'pllyc п.]Iастиковий (пt/i скоби Jф10/5; зшива€ 12 аркушiв
гандартноi щiльностi't

шт.
шт.

__

50.

шт,

5l

шт.

52.
53.

шт.

r'4urp канцеJlярськии настlльнрrй плас-гIlковий ] З предметiв,
обертаетьС
На 360 r'pa.ЦlaciB; (нirповltенIIя:пч.tlст,r-2lrrт опirrтri_)т,,-лл,,,,,,, ::::--:.7

/

а-4

,7zй-

/rлl]

шт.
шт.

скрiпки, скоби для степлера, , Hix( каlЙ ел;tрський,
лiнiйка, кнопки,
точилка)
tез

54.

контейнера, корпус з магнiсвого

55.

шт.

56.

уп.
уп.

57.
58.

59.
60.
61

62.

63.
64.
65.
66.
67,
68,

шт.

шт.

лUшка
Губка дl
Скотч Ki
Скотч д охстороннiй прозорий 25 мм *Sф мм
Скотч чt аковочнltй прозорий 4 8мм
rД!дд!_1iддщ
Корзина ДJIЯ паПеру пластикова чопна ЕтАпон ( qба оо
Файли А
Файли А

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

уп.

бка l

9дýщДцянц. Для ЛаУш. А;4
Вiшала пя одягу (тремпелi) (матерiал: дерево; ширина:?ТJ
сйБисота:
21,5 см

Вiшало-l .tlикtl (мооlльне, пlдлогове. Ttrlty кКактус>)матерiал: метал.
(ширина - вiд З8спr х 38см: BrrcoTa: uчL]Ъq.
_]!д,к]9fь гачкiв - 8;.*"
Тримач 2 IIя туале1 ного пап еру на.т
70.
шт;N[ате liа;r-;rлас'гикАВS;габари:и (l]IxB): la х 15
х li,8
Тримачi (ля паперових рушникiв ( тип lrерекладина,
роййй-*7l HacTiHHe крiплення -винтове; розr,riри 33,
*
4 см 9 см ; матерiал метаJI
xDoМoBaI ий)
Вiдро дя
72.
пластик
Ножицi
Нiж KaHrl J"lхрUькии умм.,l бN.lм- aIjToNI[tTIiLIHe блокування
леза, двi
комфортl i м'яtсi зони: для пальцiВ i для
долсllIi, з меl.алевою
74.
направля очою. Ширина леза 9п,tNt,,l8 мм. Пластиковий
корпус,
механiчн rй фiксатq;l леза;
Лоток дл. lrar l gpl ij l,оризонтальний I Iлаtстиlсовий (ш
lrриt l а : 22 см;
75.
довжина: 35 см)
Лоток ве1
каJiьнии lвlддlленЕrя, плас,гик (ширина: вiд 7,5 см; висота:
76.
Bifr
27,5 см)
69.

йirйi@пr,с.имfficMj

уп.

уп.
шт,
шт.

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

шт
шт

пщL ИС'И CTOPIH:

ffiл*,*,J
".й.15,*
(Н

'iч

Vl

й,

/,';\

rMaxa)

Р.Воронюк)

/S ý/
tWJ
"-л' " ,/лý
"ý/l

;",i:;;:6*лrо
'"
'';??:,:y

йж

Зз4_,

{}
."У

,,*,^^-rЙ

и

Nэ

До,lаток N2 до Угодlr

/.-,э}д2.ви4.

Illфорпrаuill про влаеrrикiв коптрагенrц
включ аючи кillцсвого бен ефirцiа lItlго власIIика (KoHTporle
р
iз зазначеtIIIял{ всього ланцюжка власникiв,
вi(л]очаючи кiнцевих бс неф iцi ар lIи х власникiв (контролерiв
СТаНОМ

Найменування органi зацiI
(найменування, мiсцезнахс)дження,

lla

<\:-,. ,

r> ::.)_.

20

,-_sп

асЕIики (акцiонери) органiзацii,

з зазначенIlям частки в % (найме

шн)

lування, мiсцезнахолження)

,.?2

2qр,

ра)
)

iдтверджllючi доку менти,
айменувагlня реквiзити,
аспортнi д:анi

l. Пiдприемство-ко}l Iраге}I.г
товариство з обме;ltеною вiдповiла;rьнiс.гю

"Епiчентр

к, (тоВ.'Епiцеtrтр К''),

OLlcKca ндр Вололt

04128, м. Киiв, вул, Берrювеuьк4 6-К
Гiпермаркег "Епiцеrгр К'' м. Погтав4 адреса:
36040, м, Поrпащ вул. КиiЪське шосе,4l
код

tM

ttрови ч,

ТОВ "Еп,iцентр К", Слиний
ний рессгр юрlцичних осiб,
фiзlтчних

2000, Хмелы rltцька об,itаи.ь. Городоrtький
, м. Iilродок. вул. lllевченк4 56, кв. 7.

алреса:

ip внеску ло стацтrlопс

€ДРПОУ 32490244

в

(,онд},- 51,30 %

та громадських формувань

2l0. м. Киiв, Оболоttсысий район, пр-т.

II1н 32490242653

Iфа,цу, l2-I] кв. 73.
l}Hecкy до gl,аry,гrlого
Qлонду

к'l'е,гяна Федорilllrа,

-

47,97Yо

210, м. l(иiв. оболонськиt-t
район, пр-т. Героil
iнФаtцу, 8, корп. 4, кв. 2l.
I)озмiр BllecKy до

(т8г)тною

III. Iоридичнi особlл, якi е в.,riснlлсrlrли HitcTyllFllIx piBHiB
(до кiнцgздх1

Товариство з обмежен ою

"iдпоБЙчriilГr'
"Епjцентр К'(ТОВ ''Епiцентр
К''), Qдреса:

04l28, м. Киiв, вул. Берковечьк4 6-К
|i1..р".рч "Епiчентр К'' м. Полтава, адреса;
36040, м. Полтав4 вул. Киiвське шосс,4l
код

Ърега Олександр Володlrмирович,
2000, Хrlельницька обласr.ь, l'ородоцький
йон, м. Горолоli, вул, lUев.lеtrкц 56, кв. 7.
,а

СДРПОУ З2490244

tпtI

,'r'tl

Прu,vimка

Г:tлltна Фелорiвна,

Сrа:liнгllа;rri l2-)-. Krl,

власttuкiв / aKtlioHepiB юlлttdччнlст осiб вкqзсtпllt:
IHI! мiсцезлtсьtоddtення
i:,,?:oc,mi,
- вказаmu cBoLt власнuкiв
(do кiнцевuх)

,Щля

-:ж::,,::::,!:r:!

-iy

,*_:
KPAlH4

-lf,ffiF-

rо,,*ffiV-{rа'орrd,,ьоцit
Ф,
а!
о

202р,
(пidпttс, о(обч - уповt

ьIIик:

5ЗВЯЗýlЙЙЙБрБЙБ

Iпн, паспорmнi daHi mа чOсm$l в %

locToBipнicTb та повноту даноТ iнtРормачiТ

'L"ou 2J

ЛГп

пн 21770lз745

73

/ бенефhliарiв / акцiонерiв
фiзччнltХ осiб вlсазаlttu пIБ,

НВ

УМВС

}kра'iни в Хмельницькiй
acTi вiд 21,06.20|2рJПН 2464919259
орт: СН Ns l50488, виданий
им Р}'ГУМВС Уkраirlи в м.
исвi вiд 08.02,I996 р.

2l0, м. Krlill. Оболонський район, пр-т.

32490242б53l

,Щля власнuКiв

порт:

им РВ

гIIдписи

Hozo преаСmавнuкll - конmраZенmа)

'OPIH:

,

м.п,
(!

"Ьо-

/'*vllчr,

,rй""-й

(Н.В.Воропюк)

t1

t1\9

аr\

додаток М3 до Угоди
Ngzr-э.,2_вlд.r:z е:, 2V р,
Крит,ерiТ ознак повrязаних осiб:
- юридичпа особа, яка здiйснювала
Пiд .14a проведення процедури

ff;"ЖnTo.}'.,Y:']Y,,9':l*:t.:.1.ayp"

закупiвлi за результатами
.uoyni"ЫJ Ьrrроr," над постачzuIьникол{, який був

,;й;;i;а,;;fiжж}

Tff Т;

проведення процедури закупiвлi таким Y.Tдclll-tKoM
процедури закупiвлi, абЬ перебувала пiд час
проведення процедури закупiвлi пiд слiлl,rllr^{
KoH,t,poJIeM з таким Учасником п,Dоцедури
закупiвлi;
- фiзична особа або членИ iT ciM'T, якi здiйснlопоп"
пiл час проu.о.r"я процедури закупiвлi
контроль наД ПостачаJIьником, який був Учасником
та визнаний переможцем процелури закупiвлi;
- УЧаСНИК ПРОЦе,ЦУРи закУпiвлi. службова (посадова) o.odu
якого пiд час'npou.o.nn"
процедурИ закупiвлi була упоВнова}кена здiйснювати
вiД iMeHi ПостачалЬника юридичнi дiI,
спрямованi на встановленlтя, змiну або зупинення
цивiльно-правових вiдноl]ин, та члени сiп,t'i
такоi службовоi (по садовоI) о соби;
- постачаЛьник, якиЙ Пiд ,1n' процед)/рIr закупiвлi
був Учасником (визнаний переможцем)
щоло якого фiзltчгri оссlби - чJIени тендерiIоr,Ь r'оп,i,,:сrу, napiunr,.
Покупця..ыuоо члени ixHix сiмей,
здiйснювали ко[Iтроль або бу;rи
упоtзнова;кенi зjtiйснювати *iд його iMeHi юридичнi дii,
спрямова}ii на встановлення, зпliну або зуllитtеllня
цивiльно-правових
Пiд здiйсненIiям контролю розупtiсr,ься пtоrкливiс,гь здiйснення вiдносин.
вирiшаJIьною впливу або
вирiша-гrьний вплив на господарську
дiя.;lьнiсть Учасника процедури закупiвлi безпосередньо
або
через бiльшу кiлькiсть пов'язаних
чи юридиrп"" о.iб, що здiйснюсться, зокрема,
_фiзичних
шляхом реалiзацii права володiння або користування
BciMa активами чи ik значпtою часткою, права
вирiшального впливу на формування складу,
результати голосування, а також вчинення
правочинiВ, ЩО надаютЬ можливiс,г], визначатI{
умови господарськоi дiяльностi, надавати
обов'язковi до врlконання вказiвки або urrnouyuu,."
функцii органу упрilвлiння Учасника
процедурI{ закупiвлi, або володtiння часlкою (пасм,
пакетом акцiй), що станоI}ить не пценше нiж

25вiдcoткiвcта:гyтнoгoкaпiтaлyУчaсникaпpoцеДypизaкyпiвлi.
щля фiзичноi особи загальна суь{а воjlодillня частrсо]о статугному
капiта-гli Учасника
у
процедури закупiвлi визначастЬся залежно rзiд
обсягУ корпоративних прав, що сукупно наJIежать
такiЙ фiзичнiЙ особi, членаМ iT ciM'i та IоридиЧним
особам, якi контролюються такою
фiзичноrо
особою або членами ir ciM'T,

Членами сiп,t'i вважаються подр).я<тся.
дiти, батьки, рiднi брати i сестри, дiд]rсь, бабуся, он}ти,
усиновлювачi, усинов-пеlti, il такох( it.irшi особr,, au
уппо"и ix постiйного проживання разом з
пов'язаIIоlо особою i вс:дення з tIeIo спiлl,rtого aoanuo"par"u
Iншi особи, якщо наявнi iншi
факти i обсr,авлlнu, uni свiдчать про здiйсненн:r безпосереднього
або опосередкованого контролю tIи вплl{ву lla
Постачальника чи iнших
улаэникiв процедури
закупiвлi (KpiM учасникiВ з високиМ
ризиI(оМ пов'язаIIоСТi) **.

,"rriiЖ":;::?lr::/:'"Hi

ditОЧОеО В

** kpumepii
вuсокоео 1liвня рuзuку

HZH"X'r:#;7;:.i;.;::i#r":;::,i:;;
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йrЬ,
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АТ кУкреазвudобуванttя> Поряdку заtупiвепь *ouo),,r,
робim mа послуе

пов'язаносmi Учсlснuка процеdурч закупiвлi

mо умовu, якi Замовнuк мае
ПlаКlLИ Y'tacttuKo.ъt, вllзначаеml)ся чuннu.ц реаоаменm,см
заtglпiвель mоварiв,

П||ПИСИ CTOPIH:

В. Воронюк)

м.п.

Hct

купещь;

1'r.r.aо.,-,омаха)

