
Стандартні Положення та Умови Замовлення на Закупівлю – Постачальники 

Ці Положення та Умови застосовуються до Постачальників, котрі взаємодіють з компанією 
Пфайзер (“Покупець”), за умов відсутності діючого Договору з покупцем.   

1. Прийняття Замовлення на Закупівлю  
Термін “Замовлення на Закупівлю” (Purchase Order) є пропозицією Постачальнику виконати роботи, 

поставити товари, надати послуги.  Початок виконання замовлених робіт, поставки замовлених 

товарів, надання замовлених послуг, або підтвердження Замовлення на Закупівлю з боку 

Постачальника, означатиме прийняття такого Замовлення на Закупівлю Постачальником. До 

Замовлення на Закупівлю застосовуються виключно умови, які вказані в ньому. Інші умови, що 
вказані Постачальником при прийнятті Замовлення на Закупівлю, не будуть розповсюджуватися на 

Покупця, якщо вони суперечать/або є додатковими до умов, вказаних в Замовленні на Закупівлю за 

відсутності письмової згоди Покупця з такими умовами і Покупець заперечує прийняття таких умов, 

запропонованих Постачальником. У разі прийняття Постачальником пропозиції зі сторони Покупця, 

таке прийняття обмежене умовами, вказаними у Замовленні на Закупівлю, і будь-які додаткові 

умови/або відмінні від умов, що вказані в Замовленні на Закупівлю, залежать від згоди Покупця. У 

випадку наявності діючого Договору між Покупцем та Постачальником на виконання робіт, поставку 

товарів, надання послуг, що вказані у Замовленні на Закупівлю, положення та умови такого 
Договору матимуть переважне право в частині, де вони можуть суперечити положенням та умовам 

Замовлення на Закупівлю.  
 

2. Ціна 

Якщо ціна не вказана в Замовленні на Закупівлю, рахунок за поставлені товари, виконані роботи, надані 

послуги виставляється за найнижчою з наступних цін - за останньою ціною, що була запропонована 

Постачальником; за останньою ціною, що була оплачена Покупцем Постачальнику; за дійсною ринковою 

вартістю. Суми, що підлягають сплаті Покупцем відповідно до Замовлення на Закупівлю, сплачуються 

протягом шестидесяти (60) днів від дати видаткової накладної/акту виконаних робіт (послуг). 

3. Гарантії 

Постачальник заявляє та гарантує, що: 

а. Постачальник уповноважений на здійснення господарської діяльності згідно з законодавством, що 
діє в країні; Постачальник отримав усі необхідні ліцензії, згоди, дозволи, тощо, для поставки товарів, 

виконання робіт, надання послуг, якщо таке вимагається згідно вимог чинного законодавства; поставка 

товарів, виконання робіт, надання послуг Постачальником Покупцю не суперечить виконанню будь-яких 

інших зобов’язань Постачальника.  

b. Всі поставлені товари не матимуть дефектів/браку, які стосуються матеріалів та якості 
виготовлення, та відповідатимуть критеріям товарної якості. Всі поставлені товари відповідатимуть 

специфікаціям, що були погоджені з Покупцем; та будуть придатними для використання за 

призначенням з боку Покупця (якщо таке призначення було зазделегідь відоме Постачальнику).  

c. Поставка товарів здійснюватиметься у відповідності до вимог чинного законодавства, без 

порушення прав інтелектуальної власності третьої сторони. 



e. Всі роботи/послуги будуть виконані/надані належним чином, якісно та кваліфіковано; 

відповідатимуть специфікаціям, що були погоджені з Покупцем; а також у відповідності до вимог 

чинного законодавства, включаючи вимоги Закону США про корупцію за кордоном 1977р. (`FCPA!`). 

f. Уся інформація, що надана Постачальником при здійсненні переддоговірної оцінки Постачальника 

“дью дилидженс” (Due Diligence), у тому числі інформація надана в Анкеті, є повною, достовірною та 

точною. 

g. Третя сторона прямо чи опосередковано не здійснюватиме надання грошових коштів чи інших 
матеріальних цінностей з метою неналежного чи неправомірного впливу на Особу, що знаходиться на 

державній службі (у тому числі у сфері охорони здоров’я) або на будь-яку іншу особу з метою отримання 

незаконної вигоди; і зі свого боку, не приймала та не прийматиме таких платежів в майбутньому.  

h. Постачальник зобов’язується підтримувати актуальність цих Заяв та Гарантій, у випадку якщо (під 

час дії угоди) Постачальник, або будь-хто з працівників або осіб, котрі будуть нести основну 

відповідальність за виконання угоди, або родич такого працівника чи особи, стає Особою, що 
знаходиться на державній службі, або якщо держава або Особа, що знаходиться на державній службі, 

стають власниками Постачальника. 

i. Виконання робіт/надання послуг Покупцю буде здійснене спеціалістами (включаючи в себе 

електромонтаж, сантехнічні роботи та налагодження газового обладнання, кондиціонування повітря та 

роботи з охолодження, або будівництво), котрі мають усі необхідні ліцензії, реєстраційні документи, 
сертифікати, тощо, оригінал котрих надається Покупцю за запитом. 

j. Продавець зобов’язується завжди дотримуватись принципів протидії корупції компанії Пфайзер.  

4. Страхування та ризики 

Під час виконання будь-яких робіт або надання послуг на території Покупця, Постачальник повинен 

належним чином здійснювати страхування, та на вимогу надати Покупцю документи, що підтверджують 

покриття у разі нещасного випадку; загальної фізичної шкоди, шкоду майну; надання фізичної шкоди та 

шкоди майна що спричинене використанням транспортного засобу. Право власності та відповідальність 
за ризики, пов’язані з товарами, переходить до Покупця в момент доставки, якщо інше не передбачене 

умовами.  

5. Огляд 

Всі поставлені товари підлягають огляду зі сторони Покупця та передбачають право на відмову від 

приймання протягом відповідного терміну після поставки, незважаючи на попередню оплату, у випадку 

порушення гарантій, невідповідності специфікаціям Покупця (або стандартним специфікаціям, якщо 

специфікація від Покупця відсутня). Усі додаткові витрати, понесені Покупцем в результаті такої відмови, 

відшкодовуються за рахунок Постачальника, Покупець має право здійснити повернення товару за 

рахунок Постачальника.  

6. Податки 

Ціни в Замовленні на Закупівлю вказанні без врахування ПДВ.  

 



7. Непередбачувані обставини 

У випадку якщо Постачальник не здійснив / або Покупець не прийняв одну або більше поставку товарів, 
або виконання робіт чи надання послуг в зв’язку з   виникненням стихійного лиха, пожежі, вибуху, потопу, 

епідемії, війни, дій органів державної влади, громадських заворушень, або будь-яких інших обставин, що 

не підлягають контролю з боку Покупця/Постачальника, не є предметом відповідальності перед іншою 

стороною. Але за запитом Покупця загальна кількість товарів, робіт, послуг, що вказані в Замовленні на 

Закупівлю, може бути зменшена на суму поставки, невиконаної в результаті виникнення таких 

непередбачуваних обставин. 

8. Пакування та відвантаження  

Постачальник сплачує вартість відвантаження, пакування, тари та транспортування, якщо інше не 

передбачено в Замовленні на Закупівлю. Упаковка, маркування, бірки та відвантаження всіх небезпечних 

матеріалів повинні відповідати діючим нормам.  

9. Припинення дії Замовлення на Закупівлю 

У випадку неспроможності виконання зобов’язань предбачених у Замовленні на Закупівлю зі сторони 

Постачальника, у випадку визнання Постачальника банкрутом, у випадку призначення ліквідатора, або 
якщо Покупець обґрунтовано передбачає виникнення таких обставин в майбутньому, Покупець на 

власний розсуд має право призупинити або припинити дію Замовлення на Закупівлю. У випадку 

припинення дії Замовлення на Закупівлю, якщо у Постачальника є будь-які товари чи вироби, що 

належать Покупцю, Покупець має право зайти до будь-якого приміщення Постачальника задля 

отримання таких товарів чи виробів. 

Якщо це не протирічить іншим умовам правового захисту, у випадку порушення умов Замовлення на 

Закупівлю, Покупець на свій розсуд має право: (а) на відмову та повернення товарів та(або) послуг 

повністю або частково за рахунок Постачальника протягом відповідного терміну після поставки, 

незважаючи на передплату; (усі ризики, пов’язані з товарами, повертаються Продавцю після такої 

відмови); (b) надати право Постачальнику здійснити ремонт або налаштування товарів, або повторне 

надання послуг, щоб таким чином привести їх у відповідність із Замовленням на Закупівлю; (с) виконати 

за рахунок Постачальника такі роботи, необхідні для приведення товарів/послуг у відповідність з 

Замовленням на Закупівлю.  
Покупець має право відкласти або скасувати поставку товарів та/або виконання робіт/надання послуг 

шляхом письмового повідомлення, направленого Постачальнику в будь-який момент до виконання 

поставки товарів та/або виконання робіт/надання послуг, і Покупець повинен відшкодувати 

Постачальнику усі витрати, фактично понесені Постачальником в результаті такого 

відтермінування/скасування. Покупець має право припинити дію Замовлення на Закупівлю негайно, якщо 

Покупець дізнається, що Постачальник, його посадові особи, працівники, або агенти здійснювали або 

здійснюють неправомірні платежі особам, що знаходяться на державній службі. В подальшому, у випалку 
припинення дії Замовлення на Закупівлю у відповідності до цього пункту, Постачальник не матиме права 

на отримання оплат за товари, роботи чи послуги, незалежно від угод укладених з третіми особами до 

кінця дії Замовлення на Закупівлю.  

 



10. Законодавство, що застосовується  

До Замовлення на Закупівлю застосовуються Умови та Положення, у відповідності з діючим 
законодавством України.  

11. Відвідування приміщень 

У всіх випадках, коли Постачальник здійснює поставку товарів або виконує роботи чи надає послуги на 
території Покупця, Постачальник діятиме згідно з чинними положеннями законодавства про охорону 

праці, здоров’я та безпеки, діючих стандартів безпеки Покупця.  

12. Конфіденційність/Права власності 

Будь-яка інформація або матеріали, що надані Постачальнику Покупцем, або від імені Покупця, на 

виконання Замовлення на Закупівлю лишатимуться власністю Покупця. Використання таких матеріалів 

Постачальником має здійснюватися виключно в межах виконання Замовлення на Закупівлю. 

Постачальник не розкриватиме та не використовуватиме з іншою метою будь-яку інформацію або 

матеріали, отримані від Покупця або від його імені стосовно будь-яких проектів, технічних вимог, 

специфікацій, креслень, персоналу, наукових досліджень, продуктів, тощо. Постачальник підтримуватиме 

такі матеріали в належному стані, та вчинятиме подальші дії з ними відповідно до вказівок Покупця.  

 13. Компенсація 

Постачальник погоджується надати захист, компенсацію, звільнення від відповідальності Покупця у 

випадку судових рішень, збитків, втрат, які були спричинені в результаті недотримання гарантій, умов зі 

сторони Постачальника  через необережність чи навмисно – незалежно від того, чи це було частково 
викликане діями Покупця:  окрім випадків коли такі збитки зумовлені виключно недбалістю, 

безвідповідальністю або вмисним правопорушенням  зі сторони Покупця. 

За жодних обставин Покупець не несе відповідальність за втрачені прибутки або понесені збитки 

Постачальника. 

14. Цесія 

Умови даного Замовлення на Закупівлю вцілому та кожного його положення зокрема діють в інтересах 

клієнтів, наступників та дозволених правонаступників Покупця. Постачальник не має права на передачу 

даного Замовлення на Закупівлю без попередньої письмової згоди Покупця, та будь-яка така передача 

без згоди Покупця вважатиметься недійсною.   

Продавець зобов'язується захищати, компенсувати і захищати Покупця від будь-якої відповідальності, 

судових рішень, збитків, збитків та витрат, в тій мірі, в якій обумовлено чи спричинені будь-яким 

порушенням представництва та / або гарантії, встановленими цим Продавцем, або невиконанням 

Продавець дотримується умов цього Договору або недбалості або навмисного порушення Продавцем, 

незалежно від того, чи такий збій частково викликаний Покупцем: за умови, проте, що Продавець не буде 

нести відповідальність за цим розділом у межах таких збитків обумовлені винятково недбалістю, 
необачними чи навмисними порушеннями Покупця. Покупець за жодних обставин не повинен нести 

відповідальність за втрату прибутку або будь-яку непрямі чи непрямі втрати Продавець. 

 


