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ПРО ЗАКУПIВЛК) TOBAPIB

м.Охтирка

,-{ 0/ z020poKy
охтирська Загальноосвiтня школа I-III ступенiв лil l охтирськоi Micbkoi ради сумськоiобластi в особi директора Шульrкенко IнессИ АнатолiiЪни, lцо дiе на пiдставi Статуту (далi - Замовник),

:aф;lЁi'J;;"l;ЁЖ:3НН:::::ець 
Бiтневстlй владислав сергiйович в особi Бiтневського

СТОРОНИ, Уопur,":ц.и логовiр й;;#il]|iii:ХffЪ].СДРПОУ, (ДаЛi - Учасник), . i"*oi.ripo,,", разом _

r. IIрЕдмЕт договору1,1,УчаснИк зобов'язУетьсЯ у 2020роцi rrоставити Замовниковi товари, j]азначенi в накладних, а
ЗаМОВНИК - ШРИЙНЯТИ i оппu,Й,n TaKi товари ;кЪ;r zоiiв"оjЪЬЪЪЖ навчальнi матерiали.1, 2. Найменування(номенклатура)асортимент)товару 

:, Комплект для навчанЕя грамоr"/.r"сfмu 
r у-о-, 

"" 
магнiтнiй ocHoBi);HayKoBi експерименти''Магнетизм'':

Картки ''!орожнi знаки'' А5;
Комплект дидактиц{ого матерiалу (англiйська мова на магнiтнiй ocHoBi);Мiкроскоп учнiвський SrGETA Neptun (ЗOOх, 600х, l200x) в кейсi;Набiр магнiтних нотних знакiв;
Настiльнi розвивальнi iгри (комплект);
ДИДаКтичнi картки для вивчення (

годинниковий циферблат(роздаr#|f,i, 
ЧИСЛа (МаГНiтний набiр);

Математичний планшет(комплект) 
;

ТеРези демонстрацiйнi з ва}кками: g

Набiр мiрного посуду 1.rпu.r"поu"й;;
Набiр годинникiв пiсочних lxB, 2хв, 5хв (пластик); l'
,Щемонстрацiйний комплект вимiрювальних приладiв.
l.З. обсяги закупiвлi ToBapiB можуть бути зменшенi залежно вiд реального фiнансуванЕя видаткiв.

II. ЯШСТЬ TOBAPIB
3"';IiTXiX'iT-ilL';Ж ]; #Ёfrжх;;: io 

r, що пр од а€ ть ся в iдп о в iдн о до п оло жеЕь
2,2, У разi поставки неякiсного товару Замовник повинен здiйснити зам'НаЛеХtНОi якостi протягом двох рос :::::]Y:r: ЗаМiНУ i поставку товаруУчасника. протягоМ двох робОчих дц_iВ з латИ 0тримання вiдповiдноr rrретензii вiд
2.з . Якiсть тOвару повинна вiдповiдати державним стандартам.

3.1, Сума цього !оговору становить

гривнi 00 копiйок . Без П/{В.

IrI. цIнА договорr/
zб 574,00 (Двадцять шiсть тисяч п'ятсот сiмдесят чотири

{ вка JaIll l tи(lр;trlи га с,,IUвilvи)

iojuny "up.i.ruIfyMaa 
ЩОГОВОРУ ВИЗНаЧаеТЬСя з урахуванням закону украiни ,,про податок на

З.2. Сумацього {оговору може бути зменшrена за взаемною згодою CTopiH.



Ш. ПОРЯДОК ЗДIЙСНЕНЕЯ ОIIJIАТИ
4.1. Розрахунки за товар, що е предметом даного,щоговору, здiйснюються у безготiвковому
порядку грошовим переказом на рахунок Учасника Еротягом двадцяти банкiвських днiв з дати
отримання товару згiдно з накJIадною.

4.2. Пiдставою дJIя прведення розрахуrпсiв с pilxy'oк та накJIадЕа.

Ч. ПОСТАВКА TOBAPIB
5.1.УчаснИк зобов'я3ашлl перЛати товаР Замовнику Еротягом десяти робочих днiв з дати
пiдписання даного ýоговору.

YI. IIРАВА ТА ОБОВ,ЯЗКИ CTOPIH
6.1. У випадку порушення cBoix зобов'язань за цим {оговором Сторони несуть вiдповiдальнiсть,
визначену цим,Щоговором та чинним в YKpaiHi законодавством.
6.2. У разi поруШення TepMiHiB, визначениХ п, 1.2,4,Z Учасr*rк спдачус Замовнику штрафнi санкцiТ
в розмiрi 0,5 Уо вiД BapTocTi товарУ за кожен денъ простроченшI.
6,3. У разi порутпеннrI TepMiHy оплати за отриманий товар Замовник сплачус Учаснику пеню в
poqMipi подвiйноl облiковоi ставки Нацiода.гlьного банку Украiни вiд суми ггростроченого платежу за
кожен день прOстроченнrI.

6.4, Сторони звiльняються вiд вiдповiдапьностi за повне чи часткOве невиконання або неналежне
виконання зобов'язань, пердбачених ц{м.Щоговором, якщо воrrо стаJIося внаслiдок лii фор-
мФкорних обставин.

6.5. СторОна, щО не мае мо}кливостi налехстам чином викOнати cBoi зобов'язання за цим.Щоговором
внаслiдок дiI форс-мажорних обставин, повинЕа письмово повiдомити iншу Сторону про iснуючi
перешкоди та ix вплив на виконання зобов'язань за цим,щоговором.
6.6. Iснування форс-МажорниХ обставиН повиннО бути пiдтВердженО компетенТНИМ ОРГаНО},{.

6.7. З метою забезпечення ylacTi У, цивiльно-правових та господарських вiдносинах, надаемо згоду
на обробКу, зберiгаНня, викорИстанЕя, поширенНя та досцiп до персонаJIьЕих даних згiдно Закону
УкраiнИ кПрО захисТ перонаJЬних даниХ> та iншиХ норМ чинногО зiжонодаВства. Наведона вищý
iнформацiя також мо}ке надаватись TpeTiM особам. - 

9

/
\,т. оБстАвини нЕIIЕрЕБорноi сиJIи

7.1. Сторони звiдьняються вiд вiдповiдальностi за невикOнання або ненаJIежне виконання
зобов'язань за цим.Щоговором у разi виникнеЕня обставин негrереборнаi си-гlи, якi не iснували пiд
час укJIаданнII.ЩогоВору та виниклИ поза волею CTopiH (аварй, катастрофа, стrоriйне лихо, епiдемЬ,
епiзоотй, вiйна тощо).
7.2. Сторана, що Ее може виконувати зобов'язання за цим,Щоговором у наслiдок дii обставин
непереборноi сили, повинна не пiзнiше нiж пртягом 

-_- 
днiв з моменту ix виникнення

повiдомити про це iншу СтороЕу у письмовiй формi.
7.3. [оказом виникнення обставин непереборноi сили та строку ix дii с вiдповiднi документи, якi
вIfдаються

(найменРаннrI оргаНу, уЕовноВажеrrогО видавати TaKi локументи;
7,4:У разi коrшr строк Дii обставин негlереборно'i сили ПроДоВжУеться бiльше нiж .=*- днiв, кожна
iз cTopiH в установленому порядку мас право розiрвати цей ffоговiр. У разi ,rо.rеред""оi оппати
Учасник повертае Замовнl,с<у кошти протягом трьох днiв з лня розфваннlI цього !оговору.

чIш. вирIшЕння сшорIв . ;

8,1. У випадку виникнен}uI спорiв або розбiжностей Сторони зобов'язJдоться вирiшрати 1х IIIJIяхом
взаемних переговорiв та консультаuiй.
8.2. У разi недосягнення Сторонами згсди спори (розбiх*lостi) вирiшуються у судовому порядку.



IX. СТРОК ДШ ДОГОВОРУ
9.1. L{ей Щоговiр набирае чинностi з <чil>___Ё_____Э029р. i дiе до 3|.|2.2020р.

Idей.Щоговiр укладаеться i пiдгл,rсусться у 2-х примiрникбх, що мtlють однакову юридиrlну силу.

Х. МIСЦЕЗНАХОДЖЕЕЕЯ ТА БАНКIВСЬКI РЕКВIЗИТИ CTOPIH

Замовнпк:
Охтирська загальноосвiтня школа I-Ш сryпенiв
ЛЬ 1 Охтирськоi MicbKo'i ралн CyMcbKoi областi
Юриди.тна адреса:
42700, м. Охмрка, вул. Перемоги,2
Сумська область
Поточний рахунок:

КиiЪ
Код СШПОУ:22977]!З
Тел.0544б 2-20-80

LА.Шульженко

Учасник:
Фiзична особа-пiдпри€мець

Бiтневський Владисllав Серriйович

plp UA 23З05299а00002б0050 1 б8 1 0787
В банку :АТ КБ <<Приватбанк>
МФо: з05299
IПН: 34584а5792
Адреса: м.КиiЪ вул. Вiлъямса,
буп 15, корпус 1,кьартира22.

ýiтневськпй В.С.
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