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Охтирська загальноосвiтня школа'-III сryпенi:,.* 
] Охтирськоi MicbKoI РаДи СумськоiОбЛаСТi В ОСОбi ДИРеКТОра IIIульженко Iнеси ДнатолiТв"", *о i.lu .rro.ruui статуту (далi _Замовник), з однiеi; 

"roponr, i оъr.п*rч особа-пiдпри€мець Лемешенкtl Олег днатолiйович вособi Лемешlенка олега Анатолiйович3, Що дiе на п;йruui Br.r""n"' ёдиного державного рееструюридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприсмцiв ,u.ройоських бормуванi, (далi - Учасник), з iншоiсторони, разом - Сторони, уклали цеЙ договiр,pJ;;; (далi - {оговiр):
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з аз наченi в с п еци ф i кацii, а
1.2.Найменування (номенклатурпu.ъг1"1r"нт) товарУ згiдно Додатку 1 до Договору,ДК 021-2015: 39160000-1 - ШЙпuнi*"Одi
l.З, обсяги закупiвлi,o"upiв ,Б*;;" бу*ти зменшенi залежно вiд реального фiнансування видаткiв.

II. ЯКIСТЪ TOBAPIB

1i*#Ш"Т-Тfi#';Х;}#iйНiСТЬ -";;,;; прода€ться, вiдповiдно до положень закону
2,2, У разi поставки неякiсцого товару Замовник повинен здiйснити 

:належноi якостi протягом двох робочихднiв . оurrЬrр"мання вiдповiдноr fi'.g;r;?;жJ#;*,2.3, Якiсть товару повиЕЕа вiдпЬв i датидержавЕим стандартам Украiни.

З.1. Сума цього
Пдв.

{огов о ру стан овить JJl#111*:::-::::_,
ень 00

З.2. Сума цього Щоговору *"I; UJх_.;l:11::i:i**мною згодою CTgpi н.
Iv. порядок здrЙснЕння оплАтйrrlr.zr \-lIlJIA t .7l

}}J"ТffiY:r.-,"#Т|,##:'#н*x;х"##;:"iзJ;;**я:1::ься у безготiвковому порядку
товару згiдно з накладною.
4,2.I7iдставою для проведеЕЕ я розрахункiв с рахунок ,га накладна.

Ч. ПОСТАВКА TOBAPIB5,l.Учасник зобов'язаний передати товар Замовнику до 0t.09.2020.

;1Ц'J#НуйхllТ;tr1..#*#ft;,iЖfiЖ;iуЁ#о",,несутьвiдповiда,rьнiсть,
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u"ye замовнику штраф Hi санкц ii
б,3, У разi порушення TepMiHy Ьп"uт, .* Б.р";;; товар Замовник сплачуе Учаснику пеню в

i"ЖfiHfЖgr""*H;lT "u"o" НuЦlО"*i;;;;;;у ynpb" ;й;;;, простроченого uлатежу за
б,4, Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за повне чи часткове IIевиконання або ,,eHaJTe}KHe
i,ЖБТ#;::Н#*Ь, ПеРеДбаЧеНИХ uИм !оговором, якщо воно сталося внаслiдок дii фqрс_
б,5, СтороЕ3, Що не ма€ можливостi належним чином виконати своi зобов'язання за цим [оговоромвнаслiдок дii форс-мажорних обставин, повинна письN'ово повiдомити iнtпу Сторону про iснуючiгIерешкоди та ix вплив на виконання зобов'"auп, aour, Доaоuороr.6,б, Iснування форс-мажорних обставин IIовиI'но бути пiдтв"рйпо компетентним органом.
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чп. оБстАвини }IЕпЕрвБорцоi сили
7.|. Сторони звiльняtотьсяl вiд вiдповiдальностi за невикdнання або ненале)I(не виконаннЯ

зобов'язань за цим ,Щоговором у разi виникнення Qбставин непереборноТ сили, яtti не iсrrуватrи пiл

час укладання ,щоговору та виникли поза волею cTopiH (аварiя, катастрофа, стихiйне лихо, епiдемiя"

епiзоотiя, вiйна тощо).
7.2. Сторона, що не мо}ке виконувати зобов'язання за

непереборнот сили, повинна r*e пiзнiше Hirk протягом
повiдомити про це iншу Сторону у письмовiй формi.
7,З. ЩокаЗом виникНення обсТавин непереборноТ сили та строкУ iх дiТ с вiлповiднi документи, якi

видаються територiальним управлiнням Торгово-промисловоТ палати УкраТни,
,7,4.У 

разi, коли строк дiТ обсlави",п.rr.р.Ъорноi сили прадов}кусться бiльше нiж З0 днiв, кожна iз

Сторi11 в устаноВленомУ порядкУ ]vIac право розiрвати uей !оговiр. У разi попередньоТ оплати

УчаЪник повертас Замовнику кошти протягоN.{ трьох днiв з дня розiрвання цього Щоговору,

, VIII. вирIшЕн[ш спорIв
8.1. У випадку виникнення спорiв або рбзбiжностей С,горони зобов'язуються вирiшувати ix шляхом

взаемних переговорiв та консультачiй,
8.2. У разi недосягнення Сторонами згоди спори (розбiжностi) вирiшуються у судовому порядку.

IX. СТРОК ДIТ ДОГОВОРУ
9.1. Цей Щоговiр набирас чинностi з моменту пiдписання i дiс до З1.12.2020 р.

9.2. Цей !оговiр укладасться i шiдписусться у 2-х примiрниках, шо мають Qднакову юридичну силу,

Х. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ
10.1. Невiд'емною частиною цього Щоговору с Спеuифiкацiя (Щолаток l).

дI Jц_I_с цц з_н.4.х оджI ннд т А Б 4 HKIB с ь ш р Ещв Ip ит и с т ор ш
Замовник:

Охтирська загальноосвiтня шrсола I-III
сryпенiв ЛЪ 1 OxTllpcbKoT MicbKoi ралlt
Сумськоi областi

42700, Сумська обл., м. Охтирка,
вул. Перемоги,2
кол С.ЩРПОУ

р/р
Щержавна казначейська служба УкраТни м.
КиТв
мФо 8.37

. IIIульнtенlсо

ципл Договором у наслiдок дiТ обставин

десяти днiв з IvloMeHTy ix виникнення

Учасник:
Фiзичнl.особа-пiдприемець Лемеrшенко

олег Анатолiйович
IОридична адреса:
40000, м. Суми, вул. IBaHa Франка, 74

Сумська область
Поточний рахунок:
UАб23005280000026001455007057 в АТ
(оТП Банк> rи, КиТв
мФо 300528
Iлентифiкацiйний ко д 327 680З 492

(О.А.Лемешенко)
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Сума
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(грн.)

Сума
з ПДВ
(грн.)
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комплект меблiв
1,.rнiвського 1-

мiсного
(парта+стiлець) з

полицею, з

регулюючою
висотою,
антисколiознийt

3 9 1 60000-
1_
LlIкiльнi
меблi

LUT
€t

з0 l 300,00 39 000,00

без ГЩВ (грн.) 39 000,00 грн.

ПlЩ (грн,)

Всього з ГIЩВ (грн.)

идич}Il

Замовник:
Охтирська загальноосвiтня школа I-III
сryпенiв JYs 1 Охтирськоi MicbKoi ради
Сумськоi областi
Адреса:
42]00, Сумська обл., м. Охтирка,
вул. Перемоги,2
код СДРПОУ
plp //.lД

У.ласrlик:
Фiзи.rна рсоба-пiдприсмеr]ь Лемеrrrенко

()лег Анатолiйович
Юридична адреса:
40000, м. Суми, вул. IBaHa Франка, 74
Сумська область
llоточний рахунок:
UA62300528000002600l455007057 в АТ
коТП Банк> м. ItиТв
мФо з00528
Iдентифiкацiйний ко д З21 6803 492

,Щержавна казначейська служба УкраiЪи
м. КиТв
мФо,8370J3,
Te4,,(qs++b)2.29,,Bo

Шульrкенко



до договору Ns 3о ъiд'_ Д__Й-
Додаток 2

2020 року

я, Фiзична особа-пiдприсмець Лемешенко олег днатолiйович в особi Лемешенка олега

днатолiйовича, з 
",е.rъ,o 

забезшечення участi у uивiльно-правових та господарських

вiдносинах, надаIо згоду на обробку, зберiгання, використання, поширення та доступ до

персонаJIьних даних aiiд"о з Законопд УкраТни <Про захист персональних даних) та

iнших норм чинного законодавства. Наведена вище iнфоршrаuiя такох( мо}ке надаватись

TpeTiM особам.

ФоП Лемешенко о.А. Лепrешенко о.А.
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