
ДОГОВIР Хс Ю
ПРО ЗАКУПIВЛЮ ТОЦАРIВ

а ф 2020року

Охтирська загальЕоосвiтня школа_I-III сryпенiч.ЛЬ 1 Охтирськоi MicbKoi ради Сумсько[областi в особi директора ШульженКо IнессИ Анатолiiвни, що оiЁ Й пiдставi Статуту(далi - Замовник), з однiеi'.rоро"", i ФоП Ч.ро"*у* О.В. що дiu n a пiдставi свiдоцтва,(далi - Учасник), з iншоi.rороrrr, разом - СторЪни, уклали ЦеЙ дgрoзiр про таке (далi - !оговiр):I. IIРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1,1, УчасНик зобов'Я.зуетьсЯ у 2О20 роцi поставити Замовниковi товари, зазначенi в накладних, а

:ffiЬ;Ё'"1Т;Х;"ТJЖи Taoi товари , д* 021-20ls, зqii0ооO-б сидiння, стiльцi та
1.2.Haйменyвaння(нoМенклaTypa'асopTиМент)тoвapyДoдaтoкN1щ

1.3. обсяги закупiвлi ToBapiB мо}куть бути зменшенi залежно вiд реального фiнансування, виДаткiв 
ft. якIстъ T.BA'IB

iJ;#;:tff"':#}Шl'H###11i* товару,що продаеться вiдповiдно до положень закону
2.2"У разi поставки неякiсного товару Замовник повиЕ9н здiйснити замiналежноi якостi протягоМ двох обочих днiв з ou",u оrр"rання вiдпо",о"",ii;;:;хЪТ;НIr*u.2.3. Якiсть товару повинЕа вiдповiдати державним стандартам.

ПI. ЦIНА ДОГОВОРУ
3.1. Сума цього Щоговору становить

у тому числi:
(сyмaafloгoвopyBиЗнaчaеТЬcязypaХуBaннямЗaкoну

З,2, СумацьOго ffоговору може бути зменшена за взасмною згодою CTopiH.
IЧ. ПОРЯДОК ЗЛЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

4,1, Розрахунки за товар, що е предметом даного Щогоцору, здiйснюються у безготiвковому
;i;;Щ#;ffiХifiХrП"#;Н:Х*К ЗаМОВнипu ?ро",ом двадцяти банкiвььпr* oni" . ou,"
4,2, Пiдставою для проведення розрахункiв с рахунок та накладна, якi являються невiд'емнимичастинами даного Щоговору

Ч. ПОСТАВКА TOBAPIB

}l,}1ii;Т,хiji:Нi:Жlо}]о"о-и ТоВар Замовнику протягом двадцяти робочих днiв з дати

б,1, У випадку порушенн".УJi,Л:Жt#?Jff'fi:ýffi"Ёifiони 
несуть вiдповiдальнiсть,ВИЗЦаЧеНу цим {оговором та чинним в yKpaiHi .uno"oouucTBo'.6,2,У разi порушення TepMiHiB, визначених л. 7.2,4,2 Учасник сплачуе Замовнику штрафнiсанкцii в розмiрi 0,5 Уо вiд BapTocTi товару за кожен день прострочення.6,з, У разi порушенЕя термiну оплати за отриманий товар juro"rr"n сплачуе Учаснику ,.еню врозмiрi подвiйноi облiкоъот.ruuп" Нацiональпо.о ounny Украiъи вiд суми простроченогоплатежу за кожен день прострочення.

6,4, Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за повне чи часткове невиконання або неналежне
;:Ж#J#:;""#'b, 

ПеРеДбаЧеНИХ ЦИМ Щоговором, якщо воно сталося внаслiдок дii форс_
6,5, СтороЕа, що не мае можливостi належним чином виконати своi зобов'язаЕня за цимЩоговором внаслiдок дii форс-мажорних обставин, повинIIаписБмово повiдомити iншу Сторонупро iснlточi перешкоди та iх вплив n,u 

"rпоrurrня зобов'язань за цим !оговором.б.б. Iснуванпя форс-МажорниХ обставиН повинно бути пiдтв"ро*.по ЪrпЪr.пrним органом.6,7,З метОю забезпеЧення учасТi у, цивiльно-прuuоur" ,u.о.rrооuрських вiдносинах, надасмо

(вказати uифрами та словами)

х



г
згоду на обробку, зберiгання, використання, поширення та доступ до персональних даних згiднсl \ЗаконУ УкраiнИ uПрО захисТ,r"р.онаrruних даних> та iнших норм чинного законодавства.
Наведена вище iнформацiя також може надаватись TpeTiM оaоЫ. 

v Jsr\vrrv4\qDvlDq' 

', 
с

\

чп. оБстАвини нЕпЕрЕБорноi сили \
\7,1, Сторони звiльняються вiд вiдповiда;rьностi за невиконання або неналежне виконаЕня \зобов'язань за цим Щоговором у разi виникнення обставин непереборноi сили, якi не i."y"*;;;; \час укладання [оговору та виникли поза волею CTopiH 1афiя,'катастрофа, стихiйне лихо,епiдемiя, епiзооТiя, вiйна тошо).

7,2, Сторона, Iцо не мо}ке виконувати зобов'язання за цим !оговором у наслiдок дiТ обставиннеперебоРноТ сили, повинна не пiзнiше нiж протягом днiв з моменту ix виникненняповiдоплити про це iншу Сторону у письмовiй формi
7,3, flоказом виникнення обставин непереборгоi сили та строку ix дiт с вiдповiднi документи, якiвидаються

i<ожна iз CTopiH в установЛеномУ,rорrйУ *uu .rpu"o poiipuur" ц"t До.оJiV;;огIлати Учасник повертае Замовнику кошти IIротягом,pio* днiв з д"" po.ipuu"n"
Щоговору,

днlв,
попередньоi
цього

З1.12.2020р,
мають однакову юридичну

YIII. ВИРIШЕННrI CПOPIB
8,1, У випадкУ виникненпя спорiв або розбiжностеЙ Сторони зобов'язуються вирiшувати ixшляхом взаемних переговорiв та консультацiй.
8,2,у разi недосягнення Сторонами згоди спори (розбiжностi) вирiшуються у судовому
порядку.

Ix. строк дi договору
9.1. Щей Щоговiр
9.2. Щей !оговiр
силу.

набираечинностiз < ) 2020р. i дiе до
укладаеться i пiдписуеться у 2-х примlрниках, що

Х. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ
невiд'емною частиною цього {оговору е:накладна,рахунок /

(у разi наявнОстi зазначаюТься додатки ло.Щоговору)

::*\ы

ж. MIC НАХОДЖЕННrI ТА БАНКIВСЬШ РЕКВIЗИТИ CTOPIH
Замовник:

Охтирська загальноосвiтня школа I-III
сryпенiв Л} 1 Охтирськоi MicbKo[ ради
CyMcbKoi областi
Юридична адреса:
42700, м. Охтирка, вул. Перемоги,2
Сумська область
Поточний рахунок:
UA92820 1 7 20з 4420000200003 з 8 1 2

ька служба УкраТни, м.КиiЪ

Учасник:
ФОП Чернищук О.В.
Юр"дична адреса:
427 00, м.Охтирка, пров.!ач нийj /7 5
Сумська область
Поточний рахунок:
UА52з з 7568000002600б500999855
Сумське обласне управлiння
ВАТ ОЩАДБДНК
код ЗO2i0l877З

ри€мець
( Чернищук О.В.)

пIп

Фiзична


