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I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
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З.1. Сума цього !оговору становить

у тому числi:

ш. яKrcTb TOBAPIB

f ;|"# +НТ#ffi НffiН'f;:11*':'"" Тr;; ;;"о".ться в iдпов iдно до положепь закону
2,2,у разi поставки неъкiсного товару Замовник повинен здiйснити замiну i поставку товарупапежноТ якостi протягом двох обочих днiв з дати offiurn" вiдповiдноi претензiТ вiд Учасника.2.з. Якiсть товару повиЕна вiдповiдати державцим стандартам,

/t_ " at " 2020 року
Охтирська загальноосвiтпя школа I-III ступенiв ЛЬ 1 ОхТирсько[ MicbKoT ради Сумськоiбластi в особi директора Шульженко Iнесси дrurопiйу, що дiе на пiдставi Статуту (далi _амовник)' з однiеТ сторони' i ФоП Шульга ой. *;;;u*ru.riд.ru"i-Бйuruа, (далi - Учасник), зrшоi сторони, разом - Сторони, уклали цей договiр npo'iun" (датri - Щоговiр):

З.2, Сума

5.1.Учасник зобов'
ffоговору.

(сyмaaЩогoвopyвиЗнaЧaCгЬeЯЗуpaхуBaнНямtЗакoн1,vnnui.,,@
цьогО {оговорУ може бути зменшена за взасмною згодою CTopiH.

IV. ПОРЯДОК ЗЛЙСНЕННЯ ОП+АТИ
4,1 , Розрахунки за товар, що с предметом даного Щоговору, здiйснюються у безготiвковому

Ш;fl:I#:ffi;ifi'f;:Th*:ff""K ЗаМОВнипu npo,".o' двадцяти банкiвсьп"" *ъ з дати
4.2. Пiдставою для проведення розрахункiв с рахунок та накладна.

Ч. ПОСТАВКА TOBAPIB
язаний передати товар Замовнику протягом року з дати пiдписання даного

6, 1, У виIIадку порушенн" ."Y'l Ж#ЁЁl ;'-Ж';,:11;ffжrони несуть вiдповiдальнiсть,визначену,цим !оговором та чинним в УкраiЪi ,unonoouu.T'o'.
2,2, У разi порушення TepMiHiB, визначених п. 1.2,4.2 Учасник сплачус Замовнику штрафнi санкцiiв розмiрi 0,5 ОА вiд BapTocTi ToBapy.u no*"n о.r;;р;Ь"чення,6,з, У разi порушеt{ня TepMiH5, Ьплати ,u оrр"*u"rй ,ouup Замовник сплачус Учаснику пеню в
жхfiНiж;ffJ#uоi "uuп" 

Нацiональ";,; б;;;У ЧкрЬТни uiд .уr" лростроченого платежу за
6,4, Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за IIoBHe чи часткове невиконання або неЕалежне
;Ж:ЪЖJ;::|j#:НЬ, 

ПеРеДбаЧеНИХ ЦИМ !огоuо|оr, якщо воЕо сталося внаслiдок дii форс_
6,5, Сторона, що не мас можливостi належним чином виконати своi зобов'язання за цим Щоговором



внаслiдоК дii форс-мажорних обставин, повинна письмово повiдомити iншу Сторону про iснуючiперешкоди та ik вплив на виконання зобов'язань за цим Щоговором,
6,6, Iснування форс-МажорниХ обставиН повинно бути пiдтверджено компетентним органом,
6"7 , З метОю забезпеЧення учасТi у, цивiльно-прu"оu"" ,u .оrпбдuрських вiдносинах, 

"uдu.rо згодуна обробкУ, зберiганНя, викориQтаЕня, поширенНя та достуП до персонаJlьних даних згiдно Законуукраiъи <про захист персонаJтьних даних> та iнших норм чинного законодавства. Наведена виrцеiнформацiя також може надаватись TpeTiM особам.

ИI. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОi СИЛИ
7,1, Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за невиконання або неналежне виконаннязобов'язань за цим [оговором у разi виникнення обставин непереборноI сили, якi не iснува;rи пiдчас укладання [огоВору та виниклИ поза волею CTopiH (аварiя, катасiроба, стихiйне лихо, епiдемiя,епiзоотiя. вiйна тощо).
7,2, Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим !оговором у наслiдок дiТ обставиннеперебоРноi сили, повинна не пiзнiше нiж протягом днiв з моменту iх виникненняповiдомити про це iншту Сторону у письмовiй формi,

]л]:л"_1*"м 
виникнення обставин непереборноiЪили та строку iх дiТ с вiдповiднi докl,менти, якiвидаються
(нaйменyвaHняopГaнy,yПoBнoBaженoГoBиДaB.

7 
а:у р.азi коли строк дii обставин непереборноi сили продовжуеться бiльше нiж днiв, кожнал\ILD) Jiз CTopiH в установленому IIорядкУ мас право розiрвати цей Договiр. У разi попередньоТ оплатиУчасник повертас Замовнику кошти протягом трьох днiв з лня розфвu"Ъ" ц"о.о Щоговору.

VIII. ВИРIШЕННЯ СПОРIВ
8,1, У випадку виникнеЕня спорiв або розбiжностей Сторони зобов'язуються вирiшувати ix шляхомвза€мних переговорiв та консульташiй.
8,2, У разi недосягнення Сторонами згоди спори (розбiжностi) вирiшуються у судовому порядку.

Ix. строк лi договору
?.1.Ч.й Щоговiр набирае чинностi з <ф> й 2020p.i дiе до з1,12.2о2ор,
9,2, Щей.Щоговiр уклада€ться i пiдписуЁr""" у Ь, 

"р^фниках, що мdють однакову юридичну силу,

ш. MIC знАхо НЯ T{E!\HKIBCЬKI РЕКВIЗИТИ CTOPIH
Замовник:

Охтирська загальноосвiтня школа I-III
сryпенiв ЛЬ 1 Охтирськоi MicbKoi ради
Сумськоi областi
Юридична адреса;
42700, м. Охтирка, вул. Перемоги,2
Сумська область
Поточний рахунок:
U л92820172аз4420о002000'0з з s 1 2
[ержказначейська служба Украiни,м.Киiв
Код СДРПоУ:2297710З

(I.А.Шульженко)

Учасник:
ФОП Шульга О.М.
Юридична адреса: 42]00, Сумська обл..
С.Бакирiвка, Радянська,4
Поточний рахунок:
UA523 з 756800000000260000096з 7
АТБВ l0018/050 АТ кОщадбанк>
Код 2059921551

пIп


