
дд.ОхтиDка

договIр л}l/
ПРО ЗАКУПIВЛЮ TOBAPIB

/l_ аа 2020 року

Охтирська загальноосвiтНя школа I-III сryпенiВ ЛЪ 1 Охтпрськоi MicbKoi ради CyMcbKoiобластi в особi директора Шульженко I"""; д;;r;;jiвни, що дiе й 
"ir.r""i Ъr". уrу(ЛаЛi - ЗаМОВНиК), з однiеi сторони, i ФОП Чер""*у" О.В. що дiс на пiдставi свiдоцтва,(лалi - Учасник), з iншоi сторони, разом - СторЪни, Йлали цей договiр про таке (далi - flоговiр):

I. ПРЕДМЕТДОГОВОРУ
1,1Учаспик зобов'язусться у 2020 роцi поставити Замовниковi товари! зiвначенi в накладних,а Замовник - прийняти i оплатити TaKi товари : ДК oir -zo r s, 4422ОOOо-8Столярнi вироби.1.2.Найменування(номенклатура,асорrrrенi;товару 

!одаток М1 дверi двополi дерев'янi.

lj;"?-T'- 
ЗаКУПiВЛi ToBaPiB можуть бути зменшенi запежно вiд реального фiнансування

П. ЯКIСТЬ TOBAPIB

i;';r";#:HrН#;ýffi"J:#;;*;Hb товару,що продаеться вiдповiдно до положень закону
2,2, У разi поставки неякiсного товару Замовник повинен здiйснити замiну i поставку товаруналеlкноi якостi протягом двох обочих днiв з дати orp"ruorn" вiдповiдноi претензiт вiд Учасника.2.3. Якiсть товару повинна вiдповiдати державним .iаплорruоп.

III. ЦIНАДОГОВОРУ
З. i. Сlма цього ,.Щоговору становить l10000.00 (Десять тисяч гривень 0О коп)

у тому числi:
(вка]ати циil)рами та с,lовами)

(сумаа Договору визliачаtться } \,рахчванllяN1 Законl, Украiни "Пр" ,БЙ* * пЙ" 
"йй''3.2. Сума цього !оговору може бути .r.;;.n;;;;;;;r;o. згодою CTopiH,

Iч. порядок злЙснЕнIш опл.{ти
4,1, Розрахупки за товар, що е предметом даного Щоговору, здiйснюються у безготiвковомупорядку грошовим перека:}ом на рахунок Замовника протягом двадцяти банкiвських днiв з датиОТРиМаIЕя товару згiдно з накладною, l "
4.2, Пiдставою дJUI проведення розрахункiв с рахунок та накладна, якi являються невiд'емнимичастинalми даного !оговору

Ч. ПОСТАВКА TOBAPIB
5.1.Учасник зобов'язаний
пiдписання дано.о до.о"оо|lОеДаТИ 

ТОВаР ЗаМОВНИКУ ПРотягом двадцяти робочих днiв з дати

6. 1 . У випадку порушення :itТЖЁ ?ffii'i:ffi}'Ёijiони несуть вiдповiдальнiсть,
."Ч.Т?".rУ uим ,цоговором та чинним в yKpaiHi .uпополu".r"оr.
o.Z. у разI лорушення TepMiHiB. визначених п. 1.2.4,2 Учасник сплачуF Замовнику штрафнiсанкцii в розмiрi 0,5 О% вiд BapTocTi товару за no*bn о."о прострочення.
6,З, У РаЗi ПОРУШення TepMiHy оплати ;;rp;;;;;;;up ЗurоЬп"п сплачуе учаснику пеню врозмiрi подвiйноi облiковоТ ставки Нацiональн"." о"r-iУй"rъ;]r';fi;;#iiхч."о.о
платежу за кожеЕ день прострочення.
6,4, Сторони звiльняються Bij вiдповiдальностi за повне чи часткове невиконання або неналежне

ffi:ЪТ#J;:rХНТ:Ь, 
ПеРеДбаЧених цим !оговором, якщо воно сталося внаслiдок дii форс_

6,5, Сторона, що не маС можливостi належниМ чином виконати cBoi зобов'язання за цим
Т::::l,:,"::1rлок дii форс-мажорних обставин, повинна письмово повiдомити iншу Сторонупро 1снуюч1 перешкоди та Тх вплив на виконання зобов'язань за цим логовором.6.6. Iснування форс-мажорних обставин по""r;;r;;;iдтверджено'коrr;;;;;;r, органом.6,7, З метою забезцечення участi у, ч""ir"по-прuЪЬ'u"* ,u .о"пооuр.ьких вiдносинах, надаемозгоду на обробку, зберiгання, використання, поширення та доступ до персонмьних даних згiдно



JaKoH1 Украi'ни (Про захист пепппrтяпLu,rч -^..,..,
Нu".оЪпч J,u,.',;fi;;iН*"#"J#Н#Ж:Ъ:Т^,"Ж:il чинного законодавства.

ЧП. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОi СИЛИ7.1. Сторони звiльняються вiд вiдповiдал""о..i *зобов'язань за цим !оговором у разi """,n,"n"" оой#;ýJJJ&'1i:""fi:Н:'::.,JН#;хТ;
;ЙJЁiЖf"":,"*"#r;l#НИКЛи 

поза ,",.-"сlЪрi" tu"iри""*u.u*'*'i1,"iип" ,"*n.
7.2. Сторона, що не може

]lJу"р*i";,",;;;;;,,1"лт::тiЁj:?i.тн;iтД".;",::"уJ"i:}тilх1"",Тж;
;т,1":т:,:ry це iнrпу Сторону у письмовiй формi./. J. локiвом виникнення обвидаються ставин непереборноi сили та строку iх дii с вiдповiднi документи. якi

(найvенування --- ---ъ
7 -4. У разi-";;;;oýfiii: 

ОРГаНУ, УПОВНОВаЖеного ",д"""ййй;"_й*rф
кожна iз CToni,, о t,"-"-л--_.:,::н 

непереборноi сили проДовжусться бiльше HilKкожна iз CToPiH в УсТановл:]]:му 
"орrдпу,u. npuuo рffiIi#'".й.ouЁ'чЪп*.fr',1;"','ili3ll#**K ПОВеРТае Замовникуt<оrп." 

"р;;;;;;;рьох днiв з дня розiрвання цього

*j;-LY*нllJiЁJi""ffi""*:{,#r;"ii;Ё:*:,:JЗi',"""" зобов,язуються вирiшувати ix
o.z, J разI недооягнення CTt
порядку. 

)РОНа^'fИ ЗГОДИ СПОРИ (РОЗбiЖНОстi) вирilпуються у судовому

9.1 .

9.2.

Ix. строкдIiдоговогv
I{ей !оговiр набирас .lинност1 з <У6r>
iJей !оговiр укладuеrь"" i п;дпrсiт*"

2020р. i дiе ло З 1.I2.2020p.
примlрника-\, що мають однакову юридичну

невiд,емною частиною uuo.ooffi*}#j:"iH:J-."" 
.

силу.

trJ."н,ж""у;.;;;;;;#;;Ё;;" Ъ.,Н;rш::.: "
Юридична адреса:
427О0. м. Охтирка. вул. Перемоги, 2
LyMcbкa область
Поточний рахуЕок:
UA 92820 l 720з442000020000j з 8 l 2
лержказначейська слуrкба У Kpai.H и, м,Киiв
Код СДРПоУ: 22g77io1

42700, п,r,Охтирка. пров.!ачний.l/75
Сумська область
Поточний ра,хунок:
UА52з375680000026006500999855
Сумське обласне управлiння
ВАТ ОЩАДБАНК

иемець
( Чернищук О.В.)

пIп

(I.А.Шульженко) Фiзична


