Утверждено
Приказом №___ от _________20__г.

Объявление о проведении тендера
на обеспечение автомобилей Фонда топливом в 2019 году

г. Киев
(14.11.2018)

1. Общая информация
1.Заказчик тендера:
1.1. Наименование: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФОНД РИНАТА АХМЕТОВА».
1.2. Юридический адрес: улица Георгиевская, д.2, г. Мариуполь, Донецкая обл., 87515, Украина.
Ответственный за поведение тендера: специалист по закупкам – Гордиенко Ирина,
тел. +38 063 235 46 57 , IGordienko@fdu.org.ua.
2.Информация о предмете закупки:
2.1. Предмет закупки: топливо для автомобилей Фонда на АЗС.
Подробное техническое задание приведено в приложении 1.
2.2. Место оказания услуг: АЗС по всей Украине.
2.3. Сроки поставки/оказания услуг: 2019 год.
2.4. Вознаграждение: право на заключение договора.
3. Способ объявления тендера:
3.1. Вид тендера: открытый.
3.2. Способ: электронной почтой, размещение на сайте Фонда www.fdu.org.ua, и на сайтах,
http://tendergid.ua, http://tender.in.ua, http://tenderov.net, прямая рассылка объявления.
4. Дополнительные процедуры:
4.1. Редукцион.
Заказчик вправе провести процедуру редукциона (сроки и дата проведения оглашаются
дополнительно), при этом присутствующие представители участников могут снижать предложенные
в коммерческом предложении цены до тех пор, пока каждый из участников не сообщит о том, что
предложил окончательную цену.
5. Условия предоставления тендерных предложений:
5.1. Место: г. Киев, ул. Ильинская, 8
5.2. Способ: лично, почтовой отправкой.
5.3. Конечный срок до: 07.12.2018 до 16:00
6. Раскрытие тендерных предложений:
6.1. Место: г. Киев, ул. Ильинская, 8
6.2. Дата: 07.12.2018 г.
6.3. Время: 16:00
7.Дополнительная информация:
7.1. Источник финансирования: за счет средств заказчика
7.2. Валюта предложения: украинская гривна
7.3. Валюта оплаты: украинская гривна
7.4. Срок действия предложения: в течение 30 календарных дней с момента раскрытия предложений
7.5. Язык предложения и количество экземпляров: все документы, имеющие отношение к
предложению, выполнятся на русском или украинском языках в 1м экземпляре, так же необходимо
предоставить предложение в электронном виде на электронном носителе и приложить к
документации в конверте.
7.6. Контактные данные для получения дополнительной информации: Гордиенко Ирина, тел. +38 063
235 46 57, IGordienko@fdu.org.ua.
7.7. Заказчик в праве в любое время до момента предоставления информации о победителе тендера
прекратить процесс проведения тендера.
7.8 Участник в порядке, установленном тендерной документацией, должен письменно подтвердить
готовность предоставить банковскую гарантию возврата авансовых платежей в случае заключения
договора по предмету тендера».
7.9 По итогам тендера будет выбран пул из поставщиков, с которыми будет заключен рамочный
контракт.
В подтверждение соответствия критериям предварительной квалификации, а также для оценки по
критериям выбора победителя, Компания - Участник должна предоставить информацию и
документацию, требуемую данным объявлением

В подтверждение соответствию критериям предварительной квалификации, Компания Участник должна предоставить:
1. Справка с общей информацией о компании, содержащая следующую информацию:
1.1. Юридическое название;
1.2. Юридический адрес;
1.3. Фактический адрес;
1.4. Дата регистрации;
1.5. ФИО директора;
1.6. Банковские реквизиты;
1.7. Контактные телефоны, e-mail, сайт.
2. Извлечение или выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и физических
лиц – предпринимателей.
3. Копия Свидетельства о государственной регистрации субъекта предпринимательской
деятельности - юридического лица.
4. Копия справки ЕГРПОУ.
5. Копия справки о статусе плательщика налогов.
6. Копия доверенности либо иного документа, подтверждающего полномочия лица, действующего
от имени стороны по Договору (подписывающего Договор, коммерческое предложение, прочие
документы, заверенные печатью предприятия).
7. Копия Устава с изменениями и дополнениями при наличии.
8. Разрешительные документы на осуществление видов деятельности, в т. ч. лицензии, дилерские
сертификаты, дилерские договоры.
9. Документ, содержащий перечень АЗС с указанием городов на территории Украины (обязательное
наличие АЗС: г. Мариуполь, г. Волноваха, г. Константиновка, г. Славянск, г. Краматорск, г.
Бахмут, г. Северодонецк, г. Счастье, г. Покровск, г. Павлоград).
10. Документ, содержащий информацию о производителе ГСМ.
11. Копию страницы паспорта, содержащую образец подписи лица, уполномоченного подписывать
документы, либо копию банковской карточки с образцом подписи данного лица
12. Копия документа о назначении директора.
13. Баланс (форма 1, форма 2) за последние 2 года.
14. Соглашение о неразглашении информации - Приложение №2 (данное приложение необходимо
заполнить лицам, чьи персональные данные указаны в тендерном предложении, а также
заполнить, в случае присутствия на раскрытии предложений).
15. Соглашение на использование персональных данных – Приложение №3.
16. Заверительное письмо(заполненное) - Приложение №7.
17. Заполненную «анкету партнера», которая содержит 2 блока. Данную Анкету предоставить в
пакете документов и дополнительно в формате excel на электронную почту - Приложение №8,
№8.1, для заполнения анкета прилагается к объявлению.
*Все документы должны быть заверены подписью уполномоченного лица и печатью
предприятия

Участники, не соответствующие критериям предварительной квалификации, не допускаются к
оценке по критериям выбора победителя и дальнейшему участию в тендере.
Критерии выбора победителя:
№
п/п

Критерии:

Вес
критерия в
общей
оценке, %

2.
3.

Качество предложения (согласно техническим требованиям к предмету
закупки)
Стоимость предложения
Репутация компании и опыт работы компании

4.

Наличие необходимых ресурсов (трудовых, материальных, финансовых)

20%

5.

Соответствие условиям договора, условиям и срокам поставки/выполнения
работ, условиям оплаты

10%

1.

30%
30%
10%

Для оценки по критериям выбора победителя компания должна предоставить следующую
информацию:
1. Для оценки по критерию №1:
1.1. Предложение Участника, содержащее техническую часть (документ, отражающий
соответствие техническому заданию - Приложение №1).
1.2. Документы, подтверждающие качество товара/услуг (сертификаты соответствия,
нормативно-технические документации, документ, подтверждающий соответствие
условиям действующих ДСТУ и ГОСТ).
1.3. Прочую информацию, которая может быть полезной при оценке по данному критерию.
2. Для оценки по критерию №2:
2.1. Коммерческое предложение (оформленное согласно образцу, представленному в данном
объявлении – Приложение №5)
2.2. Прочую информацию, которая может быть полезной при оценке по данному критерию.
3. Для оценки по критерию №3:
3.1. Перечень действующих клиентов и партнеров, срок сотрудничества с которыми 1 и
более лет (справка с указанием наименования клиента, контактного лица (Ф.И.О.
полностью, должность), контактного номера телефона и электронного адреса, период
сотрудничества,).
3.2. Отзывы о работе и рекомендаций от клиентов.
3.3. Дипломы и награды, информацию, подтверждающую участие в независимых оценках и
рейтингах (наличие таковых является преимуществом).
3.4. Информация о наличии опыта работы с Фондом или компаниями группы СКМ (наличие
положительного опыта работы будет являться преимуществом).
3.5. Прочую информацию, которая может быть полезной при оценке по данному критерию.
4. Для оценки по критерию №4:
4.1. Справку о наличии необходимых для реализации предмета закупки трудовых ресурсов.
4.2. Справку о наличии необходимого для реализации предмета закупки материальнотехнического обеспечения.
4.3. Документ, подтверждающий нахождение организации по месту регистрации
(свидетельство о праве собственности на помещение, договор аренды (субаренды), иной

4.4.
5.
5.1.

5.2.

5.3.

документ).
Прочую информацию, которая может быть полезной при оценке по данному критерию.
Для оценки по критерию №5:
Заполненный и подписанный со стороны участника договор, либо письмо о принятии
условий договора – Приложение №4 и обязательстве подписать его в случае акцепта
предложения. В случае наличия замечаний к договору – предоставить проект протокола
согласования разногласий (проект договора – Приложение №7)
Коммерческое предложение, согласно образцу, представленному в данном объявлении.
В случае если условия оплаты/ сроки и условия поставки/ выполнения работ, заданные
условиями тендера, являются не приемлемыми, отразить альтернативные условия в
коммерческом предложении.
Прочую информацию, которая может быть полезной при оценке по данному критерию.

Участники фактом своего участия в тендере соглашаются с тем, что Фонд не возвращает материалы,
представленные на любой стадии проведения тендера.
Участники фактом участия в тендере гарантируют, что представленные ими тендерные предложения
не содержат распространения информации, вводящей в заблуждение в понимании ст. 15-1 Закона
Украины «О защите от недобросовестной конкуренции» и осознают свою ответственность за
нарушение требований указанной нормы.
В случае возникновения ситуации, которая допускает неоднозначное толкование условий тендера, и /
или вопросов, неурегулированных условиями тендере, окончательное решение принимается Фондом.
Решение Фонда является окончательным и обжалованию не подлежит. Фонд имеет право не сообщать
участнику причины отклонения его предложения, на любом этапе проведения тендера.
Фонд имеет право отменить тендер на любом этапе без указания причин.
Участием в тендере Участник безусловно соглашается со всеми условиями конкурса и берет на себя
обязанность их должным образом выполнять.

Приложение № 1
к объявлению о проведении тендера
Тендерное предложение должно быть выполнено строго в соответствии с данным техническим
заданием.
Техническое задание на обеспечение служебных автомобилей Фронда ГСМ в 2019 году:
В рамках деятельности Фонда существует потребность ежемесячной закупке ГСМ для
служебных автомобилей:
Toyota Camry (2007 г.в., гос. номера: АН6460СР)
Toyota Camry (2007 г.в., гос. номера: АА6680НА)
Hyundai Santa Fe (2011 г.в., гос.номер: АА7115АВ)
Audi A6 (гос. номер: АН8830IA)
Renault duster (2015 г.в., гос.номер: АН1893 ІХ)
Renault duster (2015 г.в., гос.номер: АН1894 ІХ)
№ п\п

Вид ГСМ

Объем в год, т.

1.

Бензин A-95

7 000,00

2.

Бензин А-95 (перфект, евро)

3 000,00

3.

Дизель

3 500,00

4.

Дизель (перфект)

1 500,00

Дополнительные требования:
1. Заправка по топливным картам.
2. Расчет в начале следующего месяца, после расчетного.

Приложение № 2
к объявлению о проведении тендера
Участники, присутствующие на раскрытии предложений, а также участники, принимающие
участие в редукционе, обязаны соблюдать конфиденциальность информации, не разглашать третьим
лицам и не использовать в каких-либо целях информацию о содержании тендерных предложений и
других тендерных документов, а также обсуждениях на заседаниях комиссии.
Для участия в процедуре раскрытия предложений и редукционе, присутствующим необходимо
заполнить и подписать соответствующую форму, согласно образца, указанного ниже. Данная форма
предоставляется отдельно на раскрытии предложений и на редукционе.
В случае не предоставления подписанной формы Организатор в праве отказать участнику в участии.

Образец обязательства о неразглашении

Я,
(Ф.И.О.,
представитель
компании
_________________),
как
участник
тендера
_________________________ (далее - тендер), настоящим принимаю на себя обязательство
соблюдать конфиденциальность информации, не разглашать третьим лицам и не использовать в
каких-либо целях информацию о:
- содержании тендерных предложений и других тендерных документов, а также обсуждениях на
заседаниях комиссии;
Подпись:
Дата:

Приложение № 3
к объявлению о проведении тендера
Участник, представитель компании, чьи персональные данные указаны в предложении, должен
предоставить согласие на обработку персональных данных, заполнить форму, указанную ниже.
В случае отсутствия в тендерном предложении подписанного данного документа, Фонд вправе
отклонить данное предложение и вернуть его Участнику.

ЗГОДА-ПОВІДОМЛЕННЯ
на обробку персональних даних
Я, _____________________________________________________, паспорт серія _____ номер,
виданий
________________________,
відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI
добровільно надаю Благодійнiй організації «Фонд Ріната Ахметова» (код ЄДРПОУ 33703116),
надалі – «Фонд», свою згоду на автоматизовану, а також без використання засобів автоматизації
обробку (включаючи збирання, накопичення, зберігання та використання) моїх персональних
даних, а саме: паспортні дані, ідентифікаційний номер, дані свідоцтва про державну реєстрацію
фізичної особи-підприємця, інших документів про підприємницьку діяльність фізичної особипідприємця, у т.ч. щодо його системи оподаткування, фотографія або інший запис зображення,
номер засобів зв’язку, адреса електронної пошти, дані щодо місця проживання та місця здійснення
підприємницької діяльності, дані щодо освіти, дані щодо стажу та досвіду роботи, дані щодо
сімейного стану та складу сім’ї, житлових умов, дані щодо наявності/відсутності встановлених
чинним законодавством пільг, дані щодо стану здоров’я, банківські реквізити, дані про фінансовий
стан, розмір моєї участі у статутному фонді (капіталі) юридичних осіб, інші дані, добровільно
надані мною для реалізації мети обробки, а саме: з метою забезпечення реалізації цивільноправових та господарсько-правових відносин; адміністративно-правових, податкових відносин,
корпоративних відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку; відносин у сфері статистики, а
також забезпечення реалізації інших відносин, що вимагають обробки персональних даних
відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Податкового кодексу
України, Закону України «Про благодійництво та благодійні організації», інших нормативноправових актів України, Статуту Фонду, інших локальних актів Фонду.
Цим документом я також даю згоду на передачу (поширення) своїх персональних даних,
виключно з вказаною вище метою та у порядка, визначеному Законом України «Про захист
персональних даних» та локальними актами Фонду, які встановлюють порядок обробки та захисту
персональних даних. Я не вимагаю здійснення повідомлення про передачу (поширення) моїх
персональних даних, третім особам, якщо така передача (поширення) відбувається в моїх інтересах
з метою реалізації вказаних вище правовідносин.
_____________________
____________________
(дата)
(підпис)
Підписанням даної згоди-повідомлення підтверджую, що я письмово повідомлений(а)
про про свої права, передбачені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», згідно з
якою суб’єкт персональних даних має право:
1) знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить його персональні дані,
її призначення та найменування, місцезнаходження та / або місце проживання (перебування)

володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання
цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема
інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
3) на доступ до своїх персональних даних;
4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім
випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у
відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, які
зберігаються;
5) пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти
обробки своїх персональних даних;
6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь- яким
володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є
недостовірними;
7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення,
пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також
на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову
репутацію фізичної особи;
8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до органів державної влади та
посадових осіб, до повноважень яких належить забезпечення захисту персональних даних, або до
суду;
9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних
даних;
10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час
надання згоди;
11) відкликати згоду на обробку персональних даних;
12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.
Підписанням цієї згоди-повідомлення я підтверджую факт підписання аналогічної згодиповідомлення всіма співробітниками та посадовими особами «______________ », зобов’язуюсь
належним чином зберігати оригінали вищевказаних документів та надавати останні на першу вимогу
БО «Фонд Рiната Ахметова». Всі співробітники та посадові особи «____________ » надали згоду на
обробку своїх персональних даних добровільно, про права передбачені ст. 8 Закону України «Про
захист персональних даних» останні повідомлені.
Ця згода-повідомлення діє протягом невизначеного терміну.
_____________________
(дата)

______________
(підпис)

Приложение № 4
к объявлению о проведении тендера
Участник должен предоставить заполненный и подписанный со стороны участника договор, либо
предоставить письмо о принятии условий договора и обязательстве подписать его в случае акцепта
предложения (проект договора – Приложение №7)
В случае наличия замечаний к договору необходимо предоставить проект протокола согласования
разногласий.
Образец письма о принятии условий договора
Мы, [название Участника], предоставляем своё предложение для участия в тендере на закупку
[предмет тендера] в соответствии с требованиями объявления о проведении тендера и приложений к
нему.
Нами изучены предложенный в тендерном объявлении основные условия договора, мы принимаем
данные условия договора, в случае если наше предложение будет акцептировано, мы обязуемся
подписать Договор с Фондом не позднее 7 рабочих дней с дня акцепта предложения.
Должность,
Ф.И.О., подпись уполномоченного представителя Участника,
Печать.

Приложение № 5
к объявлению о проведении тендера
Образец оформления коммерческого предложения
Коммерческое предложение
Обращаем Ваше внимание: данное Приложение должно быть оформлено на фирменном бланке
Участника, приложение должно быть подписано уполномоченным лицом и заверено печатью.
Мы, [название Участника], предоставляем своё предложение для участия в тендере на закупку
[предмет тендера] в соответствии с требованиями объявления о проведении тендера и приложений к
нему.
Изучив тендерную документацию и техническое задание (далее ТЗ), мы уполномочены на
подписание Договора, имеем возможность и согласны выполнять условия Заказчика и Договора на
условиях, определённых в коммерческой части данного предложения по следующим ценам:
№
п/п

Наименование товара/услуги

Ед.
измерения

Колво

Цена
за ед.,
грн.

НДС,
грн.

Общая
стоимость с
НДС, грн.

1.
2.
Общая стоимость предложения
1.

После акцепта нашего тендерного предложения, Ваша тендерная документация совместно с
нашим предложением (при условии соответствия всем требованиям) имеют силу
предварительного договора между нами.

2.

Мы согласны придерживаться условий данного предложения на протяжении установленного
тендерной документации срока. Наше предложение будет обязательным для нас и может быть
акцептировано в любое время до окончания указанного срока.

3.

Мы согласны с тем, что Фонд может отклонить наше или все тендерные предложения,
согласно тендерной документации, и понимаем, что Вы не ограничены в принятии какого-либо
другого предложения с более выгодными для Вас условиями.

4.

Условия оплаты: пост оплата.

5.

Сроки и условия поставки/ выполнения работ: [согласно требований тендерного объявления].

Должность,
Ф.И.О., подпись уполномоченного представителя Участника,
Печать.

Приложение № 6
к объявлению о проведении тендера
ДАТА

БО «ФОНД РИНАТА АХМЕТОВА»
г. Киев, ул. Ильинская, 8

Заверительное письмо

Настоящим письмом (полное название организации), код ЕГРПОУ _____________ подтверждает, что
(полное название организации), а также наши партнеры и контрагенты зарегистрированы и
осуществляют свою хозяйственную деятельность в соответствии с законами Украины.

Наименование
должности подпись первого руководителя
первого руководителя
- НЕ ФАКСИМИЛЕ
+ ПЕЧАТЬ

(ФИО первого руководителя)

Приложение № 7
к объявлению о проведении тендера
Проект договора
ДОГОВІР № ______
купівлі-продажу нафтопродуктів та надання послуг
м. _________

« » __________ 201__р.

Благодійна організація «Фонд Ріната Ахметова», що є благодійною (неприбутковою) організацією (ознака
неприбутковості «0036», що надалі іменується - «Покупець», в особі директора Рубченка Романа Станіславовича, який
діє на підставі статуту, з одного боку, та
____________________________________________________________________, що є платником податку на прибуток
________________________________________,
іменоване
надалі
«Продавець»,
в
______________________________________________, який діє на підставі ___________________________________., з
іншого боку, разом іменовані як «Сторони», уклали цей Договір про наступне:
ВИЗНАЧЕННЯ:
Визначення, що використовуються для цілей цього Договору:
АЗС - автозаправна станція/ції Продавця або партнерів Продавця.
Паливо - бензини автомобільні А-92 PERFEKT, PERFEKT-95, PERFEKT-98, Дизельне паливо PERFEKT DІESEL, А-95,
А-95 Євро, сертифіковані згідно ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні євро», ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне
євро» та умовам Технічного регламенту, газ скраплений марки ПТ, СПБТ, БТ згідно ДСТУ 4047-2001, газ марки ПА,
ПБА згідно ДСТУ 27578-87.
Паливна(і) карта(ки) - засіб зберігання інформації, що дозволяє проводити операції по відпустці палива пред'явникові
паливної картки, а також фіксувати зазначену операцію в пункті обслуговування, тобто на АЗС, без наявності зв'язку з
операційним центром під час обслуговування. Паливна картка Продавця не відноситься до платіжних електронних
систем. Паливна картка також дозволяє здійснювати облік операцій по відпустці палива й дані по відпустці
застосовуються сторонами при здійсненні розрахунків. Паливна картка відповідає стандартам ІSO-7816 і містить
наступні реквізити:
• товарний знак _______________________;
• слоган ______________________________;
• номер, що містить ___ (____________________) знаків;
• електронний чип - мікросхему, що містить всі необхідні для обслуговування Покупця відомості.
Добовий ліміт - максимальна кількість палива в літрах, що Покупець може одержати по паливній картці на заправлення
автомобіля/ів на АЗС протягом доби (тобто з 00-00 години до 24-00 години). Добовий ліміт установлюється на кожну
паливну картку відповідно до заявки Покупця.
Місячний ліміт - максимальна кількість палива в літрах, що Покупець може одержати по паливній картці на
заправлення автомобіля/ів на АЗС протягом календарного місяця (тобто з 00-00 години першого числа місяця до 24-00
години останнього числа місяця). Місячний ліміт установлюється на кожну паливну картку відповідно до заявки
Покупця.
Ціна договірна - вартість одного літра палива в гривнях, що вказується (узгоджується) в рахунку на оплату.
Ціна реалізації по безготівковому розрахунку - вартість одного літра палива в гривнях, що при заправленні на АЗС
визначається на момент заправлення автомобіля на АЗС і відповідає ціні реалізації палива по безготівковому розрахунку
в гривнях у конкретний момент часу на конкретної АЗС; при заправленні на АЗС партнерів Продавця визначається на
момент заправлення автомобіля на АЗС і відповідає ціні реалізації палива в гривнях по безготівковому розрахунку *.
* Увага!!! Зазначена ціна може не відповідати ціні роздрібної реалізації палива на АЗС (ціні стели), тому до заправлення
автомобіля необхідно довідатися ціну реалізації на паливо.
Електронний грошовий лімітний гаманець (ЕГЛГ) - на картці зберігається інформація про максимальну суму, на яку
може здійснитися заправлення протягом доби (тобто з 00-00 години до 24 години), на АЗС Продавця й АЗС Партнерів
Продавця або протягом календарного місяця (тобто з 00-00 години першого числа місяця до 24-00 години останнього
числа місяця).
Лімітний паливний гаманець (ЛПГ) - на картці зберігається інформація про максимальну кількість палива в літрах, на
яку Покупець може заправити на АЗС Продавця протягом доби (тобто з 00-00 години до 24-00 години) або протягом
календарного місяця (тобто з 00-00 години першого числа місяця до 24-00 години останнього числа місяця).
Особистий кабінет – інтернет-сторінка на сайті __________________, яка дозволяє Покупцеві самостійно формувати
звіти по паливним карткам, блокувати картки та змінювати розміри лімітів. Доступ на сайт надається Продавцем при
наданні Покупцем належним чином оформленої заявки, в якій вказується логін та пароль для доступу. До моменту

отримання оригіналу, заявка надіслана Покупцем Продавцеві за допомогою електронної пошти або факсу має юридичну
чинність оригіналу.
Для активації доступу до особистого кабінету/продовження роботи в особистому кабінеті Покупець на момент
підписання Договору просить присвоїти логін ______________ і приймає на себе наступні зобов'язання:
- не розголошувати логін і пароль компанії третім особам;
- нести відповідальність у повному обсязі за всіма операціями, здійсненими з використанням логіна і пароля, як своїми
довіреними особами, так і третіми особами;
- нести відповідальність у повному обсязі за всі операції, вчинені з використанням логіну та паролю до моменту
отримання Продавцем письмової заяви від Покупця про блокування логіна і пароля;
- Покупець підтверджує, що за будь-які дії, здійснені на сайті _____________________ за допомогою закріпленого логіна
і пароля Продавець відповідальності не несе, вся відповідальність покладається на Покупця.
В подальшому Покупець має можливість самостійно змінити пароль безпосередньо у особистому кабінеті.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Предметом даного Договору є взаємні права та обов'язки Сторін, по яких Продавець передає у власність, а Покупець
приймає й зобов'язується оплатити паливо (бензини автомобільні, паливо дизельне й газ) у строки й на умовах,
встановлених даним Договором, шляхом здійснення заправлення автомобіля/ів Покупця по паливних картках, протягом
дії даного Договору. Заправлення (передача палива) здійснюються на автозаправних станціях партнерів Продавця, а
також на автозаправних станціях Продавця й супроводжується видачею чека термінала пред'явникові паливної картки.
Перелік АЗС, на яких можливо одержати паливо по паливних картах надається Продавцем за бажанням Покупця.
1.2. Протягом дії даного Договору перелік АЗС може змінюватися, для уточнення переліку АЗС необхідно звернутися в
операційний центр Продавця або на Інтернет-сторінку __________________, а також за телефоном __________________
1.3. Умови поставки палива: термінали АЗС.
1.4. Право власності на паливо й ризики випадкового знищення або випадкового псування переходять до Покупця з
моменту одержання палива по паливній картці на АЗС. Обов'язок Продавця передати паливо Покупцеві виникає з
моменту звернення по заправленню автомобіля/ів паливом по паливній картці на АЗС. Факт виконання обов'язків
Продавцем підтверджується фіксацією відпустки палива по паливній картці на АЗС. Інформація про відпустку палива
(фіксацію) зберігається в Продавця й використається сторонами при здійсненні розрахунків.
1.5. За даним Договором Продавець може також надавати супутні послуги й продавати супутні товари, оплата яких
можлива винятково з використанням паливної картки ЕГЛГ. Супутні товари, а також супутні послуги, продані/надані
пред'явникові й отримані їм з використанням паливної картки ЕГЛГ вважаються проданими/наданими Покупцеві й
підлягають оплаті останнім на умовах, встановлених даним Договором.
1.6. Заправлення (передача палива) автомобілів Покупця здійснюється, починаючи від дня видачі паливних(ої)
карток(ки) Покупцеві. Продавець видає паливні картки уповноваженому представникові Покупця при наданні належним
чином оформленого доручення (довіреності), документа, що засвідчує особистість, з обов'язковим складанням і
підписанням сторонами акту прийому - передачі паливних карток у користування, що є невід'ємною частиною даного
Договору. Передача паливних карток без оформлення (підписання уповноваженим представником Покупця) акту
прийому - передачі паливних карток у використання не допускається. Зміна лімітів паливних карток здійснюється
Покупцем самостійно в Особистому кабінеті. У разі відсутності у Покупця доступу до інтернету, зміну лімітів здійснює
Продавець за умови надання відповідного листа/заявки Покупцем в оригіналі або за допомогою факсу, електронної
пошти.
1.6.1. Покупець перед одержанням паливних карток зобов'язаний надати в оригіналі письмову заявку із вказівкою лімітів
(місячного, добового) на кожну окрему паливну картку.
1.6.2. Зміна лімітів паливних карток в операційному центрі Продавця здійснюється протягом одного робочого дня з
моменту звернення Покупця при пред'явленні відповідних паливних карток Продавцеві.
1.6.3. Протягом 30 календарних днів з моменту самостійної зміни лімітів Покупцем в Особистому кабінеті або надання
Покупцем письмової заявки/листа про зміну лімітів Покупець має можливість звернутися для зміни лімітів паливних
карток на АЗС Продавця (пред'явлення відповідних паливних карт є обов'язковим). Продавець здійснює зміну лімітів
паливних карт протягом одного робочого дня з моменту такого звернення Покупця на АЗС Продавця. По закінченню 30
календарних днів без звернення Покупця до Продавця (в операційний центр Продавця й/або на АЗС Продавця) про
зміну лімітів паливних карток, відповідні зміни лімітів вважаються простроченими, та Покупцю необхідно повторно
зробити зміни лімітів в Особистому кабінеті або надати Продавцю новий лист/заявку.
1.6.4. Зміна лімітів паливних карток по певному виду палива, що відсутній у роздрібному продажу на відповідній АЗС, не
здійснюється. Для цієї мети необхідно звернутися на АЗС Продавця, де здійснюється реалізація необхідного виду палива.
1.7. У випадку не здійснення Покупцем заправлення автомобіля/ів за допомогою паливної картки (не використання
паливної картки) протягом більше 182 днів, термін дії зазначеної паливної картки припиняється, відпустка палива по
даній паливній картці не здійснюється. Для поновлення (продовження) терміну дії паливної карти Покупцеві необхідно
прибути в один з операційних центрів Продавця за адресами___________________________________________________ й
надати відповідну паливну картку для продовження строку її дії. Поновлення (продовження) терміну дії паливної картки
іншим способом не допускається. Для уточнення актуального переліку операційних центрів Продавця необхідно
звернутися в найближчий операційний центр Продавця або на Інтернет-сторінку _____________________, а також за
телефоном ___________________.
1.8. З метою запобігання використання викрадених або загублених паливних карток третіми особами, Покупець
зобов'язаний в найкоротший строк повідомити Продавця по тел. __________________ про необхідність блокування
операцій по загубленій або викраденій паливній картці або самостійно заблокувати такі картки в Особистому кабінеті.
Блокування карток здійснюється протягом 24 годин на власних АЗС і протягом 3-х робочих днів по АЗС партнерів з

моменту блокування їх Продавцем на підставі повідомлення або самостійного блокування Покупцем в Особистому
кабінеті. У разі звернення до Продавця щодо блокування паливної картки, Покупець зобов'язаний в 3-х денний строк
підтвердити своє усне повідомлення про необхідність блокування операцій по паливній карті письмовою заявою. У
випадку не надходження письмової заяви від Покупця, протягом 3-х робочих днів з дати повідомлення про необхідність
блокування паливної картки Продавець може здійснити розблокування операцій по паливній картці.
1.9. У випадку дострокового розірвання Договору або припинення строку його дії, Продавець припиняє обслуговування
паливних(ої) карток(ки), а Покупець зобов'язаний в 3-х денний строк з дати припинення дії даного Договору повернути
Продавцеві паливні картки, що оформляється актом про приймання паливних карток, або відшкодувати Продавцеві
вартість неповернених паливних карток, виходячи з вартості, зазначеної в акті прийому-передачі паливних карток у
користування. За порушення строків повернення паливних карток й/або прострочення в компенсації вартості
неповернених паливних карток Покупець сплачує на користь Продавця штраф у розмірі дворазової вартості кожної
неповерненої/некомпенсованої паливної картки. Крім того, при заміні несправної (ушкодженої, зіпсованої), а також у
випадку якої-небудь втрати паливної картки, Покупець зобов'язаний відшкодувати її вартість протягом 3 банківських
днів з моменту звернення Покупця до Продавця про заміну/видачу нової паливної картки (до здійснення заміни
Продавцем несправної, пошкодженої, зіпсованої, втраченої паливної картки).
1.10. Паливні картки, передані Покупцеві за актом прийому-передачі паливних карток у користування згідно з цим
Договором, є власністю Продавця.
1.11. В акті прийому-передачі паливних карток у користування вказується вартість виданих паливних карток. Після
одержання паливної картки, Покупець несе відповідальність перед Продавцем за збереження паливної картки і її належне
використання. Покупець також відповідає за одержання палива по паливним карткам третіми особами, у тому числі у
випадку втрати або викрадення паливної картки.
1.12. Паливо/послуги, отримане третіми особами по паливним карткам, вважається переданим/проданим Покупцеві.
1.13. Покупець виконує обов’язки за цим Договором в рамках реалізації своєї статутної діяльності (благодійна програма
«Гуманітарний штаб»).
2. ЦІНИ Й ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
2.1. Ціна, асортимент й кількість палива визначається (узгоджується) сторонами в момент заправлення, відповідно до
діючої ціни на АЗС (ціна реалізації по безготівковому розрахунку). Загальною сумою Договору, є вартість палива,
отриманого протягом дії Договору й зазначена в накладних (акті).
2.2. По закінченні кожного календарного місяця, на 5-й робочий день місяця, наступного за звітним, Продавець готує для
Покупця накладну, у якій вказується точна (погоджена) кількість палива, переданого Покупцеві за звітний місяць. Дана
накладна є невід'ємною частиною даного Договору й повинна бути отримана Покупцем (шляхом звертання до Продавця),
підписана його уповноваженою особою, а також повернута Продавцеві до 20 робочого дня місяця наступного за звітним.
У випадку не одержання Покупцем накладної, у тому числі не підписання й/або не повернення Продавцеві, у
встановлений термін або у випадку відсутності інших заперечень із боку Покупця (уповноваженої особи Покупця) дана
накладна, підготовлена Продавцем і підписана лише з боку Продавця не може бути оскаржена Покупцем у майбутньому
й підтверджує факт виконання Продавцем своїх зобов'язань за цим Договором.
2.3. Постачання палива має неперервний або ритмічний характер. Продавець надає Покупцю один раз на місяць зведену
податкову накладну останнім днем місяця, у якому здійснювалось постачання палива. Податкова накладна повинна бути
складена в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством,
електронного підпису уповноваженої Продавцем особи, та зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних. Крім
того, Продавець на вимогу Покупця готує акт звірення розрахунків та/або розшифрування операцій по кожній паливній
картці.
2.4. Форма розрахунків: безготівкове перерахування коштів на поточний рахунок Продавця відповідно до діючого
законодавства або внесення готівки.
2.5. Вид розрахунків: готівковий й/або безготівковий. Оплата здійснюється в національній валюті України.
2.6. Остаточний розрахунок за паливо, отримане протягом звітного місяця, повинен бути здійснений Покупцем до 10
робочого дня місяця, наступного за звітним, на підставі накладної (акта), з урахуванням платежів, що надійшли від
Покупця протягом звітного місяця. Не оплата повністю або частково, платежів передбачених цим Договором, є
простроченням Покупця.
2.7. При здійсненні платежів за паливо Покупець у платіжному документі зобов'язаний в обов'язковому порядку вказати
номер відповідного договору й дату його підписання, а також номер і дату видаткової накладної та/або номер і дату
рахунку, по якому здійснюється оплата. У випадку перерахування коштів на рахунок Продавця без вказівки
перерахованих вище даних, Продавець ураховує грошові кошти, що надійшли, у рахунок погашення утвореної раніше
заборгованості Покупця.
2.8. Звірення розрахунків здійснюється не пізніше 10 робочого дня місяця, що випливає за звітним, або на вимогу однієї
зі Сторін.
Якщо Покупець протягом 5-ти (п’яти) робочих днів з моменту отримання акта звірки взаєморозрахунків не підпише акт
звірки взаєморозрахунків та/або не надасть Продавцеві свої мотивовані (обґрунтовані) та документально підтверджені
заперечення, акт звірки взаєморозрахунків, підписаний лише Продавцем, по спливу цього строку вважається повністю
погодженим обома Сторонами.
2.9. У випадку прострочення Покупця в здійсненні платежів, Продавець в однобічному порядку залишає за собою право
зробити блокування операції по паливній(им) картці(кам),без повідомлення про це Покупця до зарахування належних
коштів на рахунок Продавця (погашення заборгованості, внесення попередньої оплати).
2.10. Покупець за прострочення у виконанні зобов'язань по оплаті за паливо/послуги сплачує на користь Продавця пеню,
з розрахунку подвійної облікової ставки Національного Банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня,

виходячи з вартості палива/послуг, за кожний день прострочення. Сплата пені не звільняє від відшкодування збитків, які
виникли або можуть виникнути в постраждалої сторони. Строк для нарахування пені становить 1 рік.
2.11. У випадку встановлення даним Договором або додатками до нього - знижки (зменшення відпускної ціни палива)
умови по наданню даної знижки можуть бути припинені або повністю скасовані Продавцем у випадку, якщо відповідно
до діючого законодавства, уповноваженим органом або за пропозицією, розпорядженням (іншим документом) Кабінету
Міністрів або іншого державного органу виконавчої влади, будуть установлені обмеження по ціноутворенню, у тому
числі мінімальні роздрібні ціни. Знижка на паливо, встановлена в даному Договорі або додатками до нього,
застосовується сторонами при взаєморозрахунках винятково при належному й своєчасному виконанні Покупцем
зобов'язань по оплаті палива згідно п.2.6 даного Договору. У випадку порушення Покупцем умов і строків оплати за
паливо Продавець залишає за собою право в однобічному порядку скасувати дію встановлених у даному Договорі або
додатками до нього знижку, а Покупець зобов'язаний здійснити розрахунок за отримане паливо за цінами, що діяли на
АЗС у момент заправлення, безпосередньо без урахування знижки за все отримане паливо, оплата по якому була
прострочена. Дія знижки може бути відновлена після того, як Покупець погасить всю наявну заборгованість і зробить
попередню оплату згідно п. 2.6 даного Договору.
2.12. У разі бажання Покупця здійснити повернення кредиторської заборгованості, яка сформувалася у період дії цього
Договору, необхідно:
1) самостійно в особовому кабінеті або через офіційне письмове звернення заблокувати паливні картки;
2) повернути паливні картки або відшкодувати Продавцеві вартість неповернених паливних карток згідно умов цього
Договору (п.1.9.);
3) провести звірку із Продавцем (не раніше 5го робочого дня місяця, наступного за блокуванням карток);
4) надіслати оригінали підписаного акту звіряння (формується Продавцем) та листа із проханням повернути суму коштів
із вказанням номеру банківського рахунку, найменування та МФО банку (складається Покупцем) на адресу:
_____________________________.
Кошти повертаються Продавцем протягом 10 (десяти) робочих днів з дати отримання оригіналів вказаних вище
документів.
3. ЯКІСТЬ ПАЛИВА
3.1. Продавець гарантує Покупцеві, що паливо, яке відпускається по паливним карткам на АЗС, відповідає вимогам
ДСТУ, ТУ.
3.2. Покупець може на АЗС Продавця ознайомитися із сертифікатом відповідності або паспортом якості на отримане
паливо.
3.3. Якщо Покупець вважає, що Продавець відпустив неякісне паливо, тоді, при наявності чека про відпустку палива на
АЗС Продавця формується комісія із представників Продавця й Покупця для відбору проб палива й здійснення його
лабораторного аналізу.
3.4. У випадку, якщо в результаті лабораторного аналізу, проведеного з ініціативи Покупця, буде встановлено, що паливо
не відповідає ДСТУ, ТУ, Продавець робить заміну неякісного палива на паливо належної якості протягом 1-ого дня.
3.5. У випадку, якщо в результаті лабораторного аналізу, проведеного з ініціативи Покупця, буде встановлено, що паливо
відповідає ДСТУ, ТУ, Покупець відшкодовує Продавцеві вартість проведеного лабораторного аналізу протягом 3-х
банківських днів.
3.6. Щодо скрапленого газу:
3.6.1. Якщо Покупець вважає, що Продавець відпустив неякісне паливо (газ), Покупець має право провести незалежну
експертизу такого палива й виставити Продавцеві відповідну претензію.
3.6.2. Претензія Покупця щодо неякісності палива (газу) розглядається Продавцем не більше 10 календарних днів з дати
її одержання.
4. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
4.1. Вся інформація про діяльність однієї зі Сторін даного Договору, що стане відома іншій Стороні даного Договору у
зв'язку з підписанням й/або виконанням й/або розірванням даного Договору, а також даний Договір і всі додатки,
доповнення й зміни до нього є конфіденційною інформацією (далі - "конфіденційна інформація").
4.2. Конфіденційна інформація не може бути передана ні однією зі Сторін даного Договору для ознайомлення й/або
використання третіми особами без попередньої письмової згоди іншої Сторони.
4.3. Не є порушенням даного Договору надання кожної зі Сторін конфіденційної інформації в органи державної влади
України, правоохоронні органи або органи прокуратури, які наділені відповідними повноваженнями й чиї запити
оформлені належним чином (відсутні підстави для відмови в наданні інформації, що зазначена в запиті).
5. ЗАПЕВНЕННЯ, ГАРАНТІЇ ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН СТОСОВНО МІЖНАРОДНИХ САНКЦІЙ
АНТИКОРУПЦІЙНОГО ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО СПІВПРАЦІ З СУБ’ЄКТАМИ,
ПОВ’ЯЗАНИМИ З ЛЕГАЛІЗАЦІЄЮ КРИМІНАЛЬНИХ ДОХОДІВ / ФІНАНСУВАННЯМ ТЕРОРИЗМУ
5.1. Підписанням цього Договору Сторони підтверджують, що вони належним чином зареєстровані і здійснюють свою
господарську діяльність відповідно до законів України, не зареєстровані і не здійснюють господарську або іншу
діяльність на території, тимчасово не контрольованій українською владою (далі - неконтрольована територія). Продавець
також підтверджує, що товари (продукція), що поставляються за цим Договором, не виробляються на неконтрольованій
території, а також не комплектуються виробами, запчастинами, складовими товарів (продукції), виготовленими на
неконтрольованій території або поставлених з неконтрольованої території. Продавець підтверджує, що ні він, ні інші
співробітники, які перебувають з останнім у трудових або цивільно-правових відносинах, не здійснюють організаційне
чи інше сприяння створенню або діяльності терористичної групи чи терористичної організації, а також не здійснюють

будь-яких дій з метою фінансування або матеріального забезпечення окремого терориста чи терористичної групи
(організації)».
5.2. Сторони цим запевняють та гарантують одна одній, що (як на момент підписання Сторонами цього Договору, так і на
майбутнє):
(а)
на Сторону не поширюється дія санкцій Ради безпеки ООН, Відділу контролю за іноземними активами
Державного казначейства США, Департаменту торгівлі Бюро промисловості та безпеки США, Державного департаменту
США, Європейського Союзу, України, Великобританії або будь-якої іншої держави чи організації, рішення та акти якої є
юридично обов'язковими (надалі – «Санкції»); та
(б)
Сторона не співпрацює та не пов’язана відносинами контролю з особами, на яких поширюється дія Санкцій;
(в)
Сторона здійснює свою господарську діяльність із дотриманням вимог Антикорупційного законодавства.
Під Антикорупційним законодавством слід розуміти:
будь-який закон або інший нормативно-правовий акт, який вводить в дію або відповідно до якого
застосовуються положення Конвенції по боротьбі з підкупом посадових осіб іноземних держав при здійсненні
міжнародних ділових операцій Організації Економічного Співробітництва та Розвитку (OECD Convention on Combating
Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions); або
будь-які застосовані до Сторін положення Закону США про боротьбу з практикою корупції закордоном 1977р. зі
змінами і доповненнями (the U.S. Foreign Corrupt Practices Act of 1977), Закону Великобританії про боротьбу з корупцією
(U.K. Bribery Act 2010); або
будь-який аналогічний закон або інший нормативно-правовий акт юрисдикцій (країн), в яких Сторони
зареєстровані або здійснюють свою господарську діяльність або дія якого (або окремих його положень)
розповсюджується на Сторони в інших випадках;
(г)
Сторона дотримується вимог Антикорупційного законодавства, що на неї поширюються, та впровадила
відповідні заходи і процедури з метою дотримання Антикорупційного законодавства;
(д)
Сторона та всі її афілійовані особи, директори, посадові особи, співробітники або будь-які інші особи, що діють
від імені цієї Сторони, не здійснювали будь-яких пропозицій, не надавали повноважень та клопотань щодо надання або
отримання неналежної/ неправомірної матеріальної вигоди або переваги у зв’язку з цим Договором, а так само не
отримували їх, та не мають намір щодо здійснення будь-якої з вищевказаних дій у майбутньому, а також Сторона
застосовувала усіх можливих розумних заходів щодо запобігання вчинення таких дій субпідрядниками, агентами, будьякою іншою третьою особою, щодо якої вона має певної міри контроль;
(е)
Сторона не використовуватиме кошти та/або майно, отримані за цим Договором, з метою фінансування або
підтримання будь-якої діяльності, що може порушити Антикорупційне законодавство (зокрема, але не обмежуючись,
шляхом надання позики, здійснення внеску/вкладу або передачі коштів/майна у інший спосіб на користь своєї дочірньої
компанії, афілійованої особи, спільного підприємства або іншої особи).
(ж)
Сторона не проводить та не приймає участь у будь-яких відносинах, пов’язаних легалізацією (відмиванням)
доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму.
5.3. У випадку порушення Стороною запевнень та гарантій, зазначених в цьому розділі Договору, така Сторона
зобов’язується відшкодувати іншій Стороні усі збитки, спричинені таким порушенням.
5.4. У випадку накладення Санкцій на одну зі Сторін або співпраці Сторони з особою, на яку накладено Санкції, така
Сторона зобов’язується негайно повідомити про це іншу Сторону, а також відшкодувати останній усі збитки, спричинені
їй через або у зв’язку з накладенням Санкцій або співпрацею з особою, на яку накладено Санкції.
5.5. У разі змін в ланцюгу власників (в т. ч. бенефіціарів) Сторони та/ або в керівних та виконавчих органах, Сторона
зобов'язується надати відповідну інформацію іншій Стороні протягом (5) п'яти робочих днів з дати внесення таких змін,
якщо такі зміни суперечать запевненням та гарантіям і можуть привести до невиконання зобов’язань Сторони за
вищенаведеними пунктами .
5.6. Кожна зі Сторін має право в односторонньому порядку призупинити виконання обов’язків за цим Договором або
припинити дію цього Договору шляхом письмового повідомлення про це іншої Сторони у випадку наявності
обґрунтованих підстав вважати, що відбулося або відбудеться порушення будь-яких з вищезазначених в цьому розділі
Договору запевнень та гарантій. При цьому Сторона, що обґрунтовано скористалася цим правом, звільняється від будьякої відповідальності або обов’язку щодо відшкодування штрафних санкцій за Договором у зв’язку з невиконанням нею
договірних зобов’язань та будь-якого роду витрат, збитків, понесених іншою Стороною (прямо або опосередковано), в
результаті такого призупинення/ припинення дії Договору.
6. ЗАПЕВНЕННЯ І ГАРАНТІЇ
6.1. Продавець гарантує наявність у нього всіх дозволів, ліцензій та інших дозвільних документів (у випадку, якщо такі
дозволи, ліцензії тощо необхідні відповідно до законодавства) та інших документів, необхідних для здійснення
господарської діяльності та виконання своїх зобов’язань за Договором.
6.2. Продавець гарантує залучення до виконання Договору у необхідній кількості своїх працівників та, якщо необхідно,
третіх осіб відповідної кваліфікації, наявність у таких працівників та третіх осіб всіх дозволів та інших документів (у
випадку, якщо такі дозволи тощо, наприклад, медична книжка, необхідні відповідно до законодавства), необхідних для
здійснення діяльності в рамках виконання Договору, професійну, законну та етичну поведінку всіх вказаних осіб, їх
відповідність іншим вимогам Покупця, що час від часу висуватимуться Продавцем та погоджуватимуться Сторонами (в
т.ч. шляхом електронної комунікації), а в разі виявлення фактів невідповідності вказаним у цьому пункті вимогам
відповідні особи будуть на вимогу Продавця негайно усунуті від надання послуг за Договором.
6.3. Продавець також гарантує, що на момент укладення цього Договору залучені до виконання Договору працівники та
треті особи не притягувались до кримінальної відповідальності, а в разі виявлення фактів притягнення до кримінальної
відповідальності будуть негайно усунуті від виконання Договору.

6.4. Продавець несе відповідальність за дії та бездіяльність своїх працівників, а також інших осіб, залучених до
виконання зобов’язань відповідно до Договору, в т.ч. за будь-яку шкоду, завдану внаслідок порушення його
працівниками та іншими залученими ним до виконання Договору особами умов Договору.
6.5. У разі пред’явлення до Покупця обґрунтованих претензій, позовних заяв або вимог (далі - Вимоги) з приводу
порушення Продавцем, його працівниками чи залученими до виконання Договору третіми особами умов, гарантій та
вимог, зазначених у Договорі, Покупець має повідомити про це Продавця. Продавець зобов’язується задовольнити та/або
урегулювати Вимоги своїми силами і за свій рахунок.
6.6. У випадку, якщо внаслідок порушення гарантій та зобов’язань Продавця, вказаних в Договорі, на Покупця будуть
накладені зобов’язання по сплаті будь-яких збитків, штрафів тощо або стягнені відповідні суми, Продавець
зобов’язується відшкодувати Покупцю всі пов’язані з цим документально підтверджені збитки.
6.7. В разі непрофесійної чи неетичної поведінки працівника Продавця та/або залучених ним до виконання Договору
третіх осіб в рамках виконання Договору Продавець за наявності вини працівника Продавця та/або залучених ним до
виконання Договору третіх осіб сплачує Покупцю штраф в розмірі 50% суми Договору за кожний факт виявлення такого
інциденту, що не звільняє Продавця від обов’язку відшкодувати завдані документально підтверджені збитки у
двократному розмірі (які сплачуються зверх суми штрафу).
6.8. В разі скоєння працівником Продавця та/або залученими ним до виконання Договору третіми особами в рамках
виконання Договору будь-якого злочину або правопорушення щодо Покупця чи його майна, Продавець сплачує
Покупцю штраф в сумі 50% суми Договору за кожний факт такого інциденту, встановлений рішенням суду, що не
звільняє Продавця від обов’язку відшкодувати завдані та документально підтверджені збитки у двократному розмірі (які
сплачуються зверх суми штрафу).
6.9. Сторони розуміють та визнають, що ділова репутація та добре ім’я є обставиною, що має істотне значення для
Покупця, тому Продавець несе відповідальність за всі несприятливі наслідки для імені та репутації Покупця. У випадку,
якщо порушення Продавцем умов, гарантій та вимог, зазначених у Договорі нанесло шкоди доброму імені чи діловій
репутації Покупця, Продавець сплачує Покупцю штраф у розмірі 100% суми Договору, що не звільняє Продавця від
обов’язку відшкодувати завдані документально підтверджені збитки у двократному розмірі (які сплачуються зверх суми
штрафу).
7. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ Й ПОРЯДОК ЙОГО РОЗІРВАННЯ
7.1. Термін дії даного Договору: з «01» січня 2019 р. по «31» грудня 2019 р. включно, але в будь-якому випадку до
повного виконання сторонами взятих на себе зобов'язань за цим Договором.
7.2. Умови Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін на підставі додаткової угоди. Для розірвання
даного Договору в однобічному порядку, одна зі Сторін зобов'язана повідомити іншу сторону не пізніше ніж за 10
календарних днів до передбачуваної дати розірвання. У цьому випадку Договір буде вважатися достроково розірваним з
дати, зазначеної у відповідному повідомленні.
7.3. Суперечки, що виникають між сторонами при розірванні цього Договору, вирішуються в порядку, передбаченому
чинним законодавством.
7.4. Покупець і Продавець приймають всі міри до вирішення спорів й розбіжностей в рамках виконання даного Договору
шляхом переговорів. Якщо сторони не дійшли згоди шляхом переговорів, то суперечки й розбіжності за Договором
підлягають розгляду в суді або господарському суді, рішення якого (з урахуванням можливих процедур оскаржень у
відповідних інстанціях) буде остаточним й обов'язковим для обох Сторін.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо
таке з'явилося наслідком обставин непереборної сили, яка прямо впливає на виконання зобов’язань Стороною, що
виникла після підписання даного договору, у тому числі: пожежі, повені, землетрусу, страйків, воєнних дій, заборони або
обмеження експорту й інших обставин, якщо вони виникли після підписання даного Договору й безпосередньо вплинули
на виконання зобов'язань за Договором. У такому випадку строк виконання зобов'язань відсувається відповідно до часу,
протягом якого діяли такі обставини.
8.2. Сторона, для якої виконання зобов'язань за Договором стало неможливим внаслідок настання обставин непереборної
сили, зобов'язана в 10-денний строк письмово повідомити про це іншу Сторону.
8.3. Якщо обставини непереборної сили (у тому числі і їх наслідки) продовжують діяти більше місяця, то даний Договір
може бути розірваний в однобічному порядку з умовою проведення повних взаєморозрахунків між сторонами.
8.4. Виникнення й тривалість дії обставин непереборної сили повинні бути підтверджені довідкою Торгово-промислової
палати або відповідного компетентного органу.
9. ДОДАТКОВІ УМОВИ
9.1. При укладанні даного Договору сторони підтверджують, що Договір укладений відповідно до діючого
законодавства України, угоди досягнуто за всіма істотними умовами, особи, що підписали зазначений Договір, мають
необхідний обсяг повноважень.
9.2. У всьому, що не передбачено даним Договором сторони керуються чинним законодавством України.
9.3. Даний Договір укладений в 2-х екземплярах українською мовою, що мають рівну юридичну чинність.
9.4. До даного Договору додаються і є його невід'ємною частиною Додаток №1 та акт прийому-передачі паливних карток
у користування.
9.5. Екземпляри Договору, додаткових угод до нього, видаткових накладних та інших документів, підписаних з
використанням факсиміле, мають юридичну чинність оригіналу. Сторони зобов`язані протягом 10-ти календарних днів

обмінятися оригіналами Договору та іншими документами, що укладаються при його виконанні. У випадку невиконання
однією із Сторін цієї умови, такі документи не можуть бути оскаржені нею у майбутньому та мають силу оригіналу.
9.6. Фізичні особи, що підписали цей Договір, своїми підписами засвідчують, що вони:
- надали згоду на обробку своїх персональних даних, що містяться в тексті цього Договору, з метою забезпечення
реалізації відповідних цивільно-правових та господарсько-правових відносин Сторін у базах персональних даних
контрагентів Сторін;
- підтверджують, що вони повідомлені про включення цієї інформації до бази персональних даних про контрагентів
Сторін та повідомлені про права суб’єкта персональних даних згідно ст. 8 Закону України «Про захист персональних
даних».
9.7. Кожна із Сторін цього Договору гарантує і підтверджує іншим сторонам цього Договору, що на обробку
персональних даних інших осіб (у разі наявності таких даних), ніж ті, що підписали цей Договір , отримано відповідну
згоду цих інших фізичних осіб і вони повідомлені про факт використання їхніх персональних даних.
9.8. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та
зобов‘язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть
ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.
9.9. Сторони з огляду на ст. 259 Цивільного Кодексу України, підписанням цього Договору встановили строк позовної
давності тривалістю у три роки для заявлення вимог про стягнення неустойки (штрафу, пені) за порушення виконання
грошових зобов’язань Покупцем.
9.10. Сторони підписанням цього Договору встановили, що нарахування штрафних санкцій (неустойки, штрафу, пені) за
прострочення виконання зобов'язання Покупцем припиняється через один рік від дня, коли зобов'язання мало бути
виконано.
10. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ Й ПІДПИСИ СТОРІН
Покупець:
Повна назва
: Благодійна організація «Фонд Ріната Ахметова»
Юридична адреса
: 87515 Донецька область м. Маріуполь, вул. Георгіївська 2
Адреса для листування
04070 м. Київ, вул. Іллінська 8, 3-й під’їзд, 5-й поверх
Телефон
: 0445025215
Поточний рахунок
Назва банку
МФО банку
Код ЄДРПОУ
Система оподаткування
ПРОДАВЕЦЬ:
Повна назва
Юридична адреса
Телефон
Поточний рахунок
Назва банку
МФО банку
Код ЄДРПОУ
Система оподаткування
ІПН

:
:
:
:

26009962482461
ПАТ «ПУМБ»
334851
33703116
ознака неприбутковості «0036»

:
:
:
:
:
:
:
:
:
Підписи Сторін:

ПРОДАВЕЦЬ:

ПОКУПЕЦЬ:
Благодійна організація «Фонд Ріната Ахметова»
Директор

________________________(_______________)

____________________________ Р.С. Рубченко

Додаток №1
до Договору купівлі-продажу
нафтопродуктів та надання послуг
№ _______ від _________р.

I. Схема роботи:

Електронний грошовий лімітний гаманець (ЕГЛГ)

+

Лімітний паливний гаманець (ЛПГ)

-

ІІ. Для схеми роботи –Електронний грошовий лімітний гаманець (ЕГЛГ) встановлюється розмір знижки
(зменшення ціни реалізації) на:
АЗС Продавця – _________ грн. (_____________________)
АЗС Партнерів Продавця- _____________ грн. (_______________________)
Підписи Сторін:
ПРОДАВЕЦЬ:

ПОКУПЕЦЬ:
Благодійна організація «Фонд Ріната Ахметова»
Директор

________________________(_______________)

____________________________ Р.С. Рубченко

Приложение № 8
к объявлению о проведении тендера

Информация о контрагенте
(информация, содержащая персональные данные, заполняется при условии подписания согласия на
обработку персональных данных)

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Вопросы
Полное юридическое наименование
Сокращенное юридическое наименование
Адрес регистрации юридического лица
Дата регистрации юридического лица
Фактическое местонахождение компании (если отличается
от адреса регистрации)

1.6

Регистрационный номер
(для резидентов Украины ЕГРПОУ)

1.7

Контакты компании:
веб сайт компании
телефон
факс
e-mail
Укажите сотрудника Вашей компании, к которому мы можем обратиться по вопросам содержания данной
анкеты:
ФИО
Должность
Мобильный телефон
Городской телефон
e-mail
Укажите форму собственности компании
а)акционерное общество:
Укажите акционеров компании с прямой долей владения
10% и более.
Если одним из владельцев выступает государство/
государственный орган, то независимо от её величины
укажите его долю.

1.8

1.9

Для заполнения контрагентом

Акционер 1
ФИО / Название
Доля владения, %
Гражданство / Юрисдикция
Регистрационный номер
(ЕГРПОУ/ИНН для Украины)
б) прочие общества
Укажите действующих участников/ учредителей компании
Участник/ Учредитель 1

1.10

ФИО / Название
Доля владения, %
Гражданство / Юрисдикция
Регистрационный номер
(ЕГРПОУ/ИНН для Украины)
Физическое лицо–предприниматель
ФИО
Гражданство
ИНН
Опишите структуру собственности компании от Вашей компании до конечных бенефициаров (с долей
более 10%) кроме указанных в п.1.11
а) Собственник 1
Наименование компании/ ФИО
Страна регистрации/ Гражданство

Регистрационный номер
(ЕГРПОУ/ИНН для Украины)

1.11

Наименование компании/ ФИО, через кого установлено
владение
б) Лицо, осуществляющее контроль
Наименование компании/ ФИО
Страна регистрации/ Гражданство
Регистрационный номер
(ЕГРПОУ/ИНН для Украины)
Наименование компании/ ФИО, через кого осуществляется
контроль
Укажите информацию о руководителях компании
а) Генеральный директор/ директор
ФИО
Гражданство
ИНН
б) Финансовый директор/ Главный бухгалтер

1.12
1.13

1.14

1.15

ФИО
Гражданство
ИНН
Ответить на дополнительные вопросы об акционерах/ собственниках/ участниках/ руководстве компании,
Приложение 5.1
Прикрепите к данной анкете следующие документы Вашей компании:
Устав компании
Выписка из государственного реестра о регистрации
Документы, разрешающие осуществлять деятельность, предусмотренную нашим сотрудничеством
(лицензии, другие разрешительные документы).
Прикрепите к электронному письму финансовую отчетность Вашей компании за последние 2 года,
включая: Баланс (отчет о финансовом состоянии, форма 1), Отчет о совокупных прибылях и убытках
(форма 2)
Финансовый отчет (год 1)
Финансовый отчет (год 2)
Укажите статус Вашего предприятия в данном сотрудничестве:
Ваша Компания является производителем / конечным потребителем предмета сотрудничества?
Укажите адрес производственных и складских мощностей
(при наличии) с указанием статуса собственности (аренда
либо собственные (балансовые) мощности)
Прикрепить скан.копии договоров аренды к электронному
письму
Ваша Компания является дилером/ агентом/ посредником?
Укажите производителя / конечного потребителя предмета
сотрудничества
Наименование
Регистрационный номер
(ЕГРПОУ/ИНН для Украины)
Адрес регистрации
Адрес производственных и складских мощностей (при
наличии)
Укажите адрес складских мощностей
(при наличии) с указанием статуса собственности
(аренда либо собственные мощности)
Прикрепить скан.копии договоров аренды к электронному
письму
Ваша Компания является официальным представителем
Укажите производителя / конечного потребителя предмета
сотрудничества
Наименование
Регистрационный номер
(ЕГРПОУ/ИНН для Украины)
Адрес регистрации
Адрес производственных и складских мощностей (при
наличии)

Укажите адрес складских мощностей (при наличии) с
указанием статуса собственности (аренда либо собственные
мощности)
Прикрепить к телу электронного письма скан.копии
договоров аренды
Ваша Компания является дистрибьютором
Укажите производителя / конечного потребителя предмета
сотрудничества
Наименование
Регистрационный номер
(ЕГРПОУ/ИНН для Украины)
Адрес регистрации
Адрес производственных и складских мощностей (при
наличии)
Укажите адрес складских мощностей (при наличии) с
указанием статуса собственности (аренда либо собственные
мощности)
Прикрепить к телу электронного письмаписьма
скан.копии договоров аренды
Ваша компания привлекает субподрядчиков для выполнения обязательств в ходе данного сотрудничества
Укажите данные Субподрядчика 1
Наименование
Регистрационный номер
(ЕГРПОУ/ИНН для Украины)
Адрес регистрации

Приложение № 8.1
к объявлению о проведении тендера
Является ли компания/
физ.лицо связанным с
ВОПРОСЫ:
осуществлением
Была ли/ является ли Была ли/ является ли
(информация, содержащая персональные
Является ли компания/
террористической
компания/ физ.лицо
компания/ физ.лицо
данные, заполняется при условии
физ.лицо объектом
деятельности и/или
объектом
объектом
подписания соответствующими
любого рода
отмыванием средств,
мошеннического
антикоррупционного
субъектами персональных данных
экономических
полученных преступным
расследования в любой
расследования в
согласия на обработку его персональных
санкций?
путем и/или объектом
стране?
любой стране?
данных)
связанных с
террористической
деятельностью санкций?

Для физических лиц:
Является ли он/она
публичным
должностным лицом?

Наименование
Адрес регистрации
Компания
Адрес произв.
мощностей

Да/Нет
Комментарий

Да/Нет
Комментарий

Да/Нет
Комментарий

Да/Нет
Комментарий

Да/Нет
Комментарий

Да/Нет
Комментарий

Да/Нет
Комментарий

Да/Нет
Комментарий

Да/Нет
Комментарий

Да/Нет
Комментарий

Да/Нет
Комментарий

Да/Нет
Комментарий

Да/Нет
Комментарий

Да/Нет
Комментарий

Да/Нет
Комментарий

Да/Нет
Комментарий

Да/Нет
Комментарий

Да/Нет
Комментарий

Да/Нет
Комментарий

Да/Нет
Комментарий

Да/Нет
Комментарий

Да/Нет
Комментарий

Да/Нет
Комментарий

Да/Нет
Комментарий

Да/Нет
Комментарий

Да/Нет
Комментарий

Да/Нет
Комментарий

Да/Нет
Комментарий

Да/Нет
Комментарий

Да/Нет
Комментарий

Да/Нет
Комментарий

Да/Нет
Комментарий

Да/Нет
Комментарий

Да/Нет
Комментарий

Да/Нет
Комментарий

ФИО
Генеральный
директор/
директор

Гражданство
ИНН
ФИО

Финансовый
директор/
Главный бухгалтер

Гражданство
ИНН
Наименование/ ФИО

Доля владения, %

Акционер 1

Регистрация/ гражданство
Регистрационный
номер
(ЕГРПОУ/ИНН для
Украины)
Наименование/ ФИО
Доля владения, %

Участник/
Учередитель 1

Регистрация/
гражданство
Регистрационный
номер
(ЕГРПОУ/ИНН для
Украины)
Наименование/ ФИО
Страна регистрации/
Гражданство

Собственник 1

Наименование
компании/
ФИО, через кого
установлено владение
Наименование/ ФИО

Лицо,
осуществляющее
контроль

Страна регистрации/
Гражданство
Наименование
компании/
ФИО, через кого
установлено владение

Приложение № 10
к объявлению о проведении тендера
Образец оформления конверта тендерного предложения
Все предложения должны быть предоставлены в запечатанном непрозрачном конверте,
оформленным в соответствии с формой, указанной ниже:

Наименование предприятия:
Фактический адрес:
Телефон/факс:
e-mail:
Ответственное лицо, моб. тел.:
БЛАГОТВОРИТЕЛЬЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФОНД РИНАТА АХМЕТОВА»
______________________________________
______________________________________
______________________________________
(необходимо указать адрес офиса)
Предложение на участие в тендере на закупку
______________________________________
(указать наименование тендера, конкурса)
______________________________________
Дата и время получения конверта
______________________________________
Ответственное лицо со стороны организатора
______________________________________
Ответственное лицо со стороны участника
______________________________________

Важно!
Ответственное лицо со стороны Фонда, лицо, получившее данный конверт, и Ответственное лицо
со стороны участника, лицо доставившее конверт, должны сделать соответствующую отметку на
конверте о получении Фондом конверта, с указанием даты и точного времени получения конверта,
заверить данную информацию своей подписью с указанием фамилии и инициалов. В случае, если
доставка конверта осуществляется курьерской службой, лицо, получившее конверт, делает
аналогичные отметки на соответствующей накладной. В случае, если конверт доставляется почтой,
отметка делается только Ответственным лицом Фонда. Фонд не несет ответственности за работу
почты

