
договIр ль 35
ПРО ЗАКУПIВЛЮ TOBAPIB

29"07.2020 року

Охтирська загальноосвiтня школа I-III сryпенiп Л1 1 Охтирськоi мiськоIради CyMcbKoIобластi в особi директора ШульженКо IнессИ АнатолiiЪНИ, ЩО дiе на пiдставi Статуту (далi -Заловник), з однiеi сторони, i Фiзична особа-пiдПриемецЬ Колодяжний €вген Юрiйович, що дiена пiдстаВi що дiе на пiдставi виписки сдрпоу, (далi - Учасник), з iншоТ сторони, разом - Сторони,
}клirли цей договiр про таке (далi - Щоговiр):

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1,1,УчаснИк зобов'язУетьсЯ у 202О роцi поставити Залловниковi товари, зазначенi в накладних, аЗамовник - прийняти i оплатити TaKi товари :

дк 021_2015:30190000-1 (Офiсне устаткуванпя та прилацля рiзпе>>

1 .2. Найменування(номенклатура,асортимент)товару:
Папф А3;
папi! А4; а

плiвка для ламiнацii;
чорнило чорне Epson cepii L;
чорнило кольорово Epson cepii L;
папiр для флiпчарту.
1.3, обсяги зак5rпiвлi ToBapiB можуть бути зменшенi залежно вiд реального фiнансуваIIня видаткiв.

П. ЯКIСТЪ TOBAPIB
2,1, Учасник гарантуе якiсть та надiйнiсть товару,що прода€ться вiдповiдно до положень ЗаконуУкраiЪи "Про захист прав споживачiв''.
2,2,у разi поставки неякiсного товару Заrrловник повинен здiйснити замiну i поставку товаруналежноi якостi tIротягом двох обочих днiв з дати отримання вiдповiдноi претензii вiд Учасника2.3. Якiсть товарУ повиIIна вiдповiдати державним стаЕдартам. Ё

ПI. ЦIНА ДОГОВОРУ
852б,O0грн.(вiсiм тисяч п'яlýот двадцять шiсть гривень 00
визЕачаеться з урахувilIIням Закону Украiъи ''про податок на

З.2. Сума цього,Щоговору може бути зменшена за взаемною згодою CTopiH.
Ш. ПОРЯДОК ЗДIЙСНЕНIUI ОПЛАТИ

4,1, Розрахунки за товар, що е предметом даного Щоговору, здiйснюються у безготiвковомупорядку грошовим переказом на рахунок Замовника протягом двадцяти банкiвських днiв з датиотримання товару згiдно з накладною.
4.2. Пiдставою для tIроведення розрахункiв е рахунок та накладна.

Ч. ПОСТАВКА TOBAPIB
5,1,УЧаСНИk ЗОбОВ'ЯЗаНИЙ передати товар Замовнику протягом 20 робочих днiв з дати пiдписання
даного Щоговору.

VI. ПРАВА ТА ОБОВ,ЯЗКИ CTOPIH
б,1, У випадкУ порушенНя cBoik зобов'язаНь за циМ Щоговором Сторони несуть вiдповiдальнiсть,
визначену цим [оговором та чинним в Украiъi законодавством.
2,2, У разi поруШення TepMiHiB, визначениХ п. |,2, 4.2 Учасник сплачуе Замовнику штрафнi санкцii
в розмiрi 0,5 Уо вiд BapTocTi товару за кожен день прострочення.
6,з, У разi порушення TepMiHy оплати за отриманий товар Замовник сплачуе Учаснику пеню в
розмiрi подвiйноi облiковоi ставки Нацiональньго банку Украrни вiд суми простроченого платежу закожен день прострочення.

3.1. Срtа цього .Щоговору стаЕовить
копiйок) Без ПЩВ. (сума Щоговору
додаЕу BapTicTb")



6.4. Сторони звiльняються вiд вiдповiдапьностi за повIIе IIи часткове невико"*1l9л"-,":х*,*о"

виконання зобов'язань, передбачених цим Щоговором, якщо воно стаJIося внаслiдок дii форс-

Ёlтъ,rЁ:;f,"fr-Н "ае 
можливостi належним чином виконати сво1 зобов'язання за цим,Щоговором

внаслiдоК дii форс-МажорниХ обставин, повинIIа rr"a"N{оuо повiдомити iншу Сторону про iснуючi

шерешкоДитаТхвпливнаВиконаЕнязобов'яЗанЬзацимДоговороМ.
6"6. IcHyBaHrr" бор"-*ажорних обставин повинно бути пiдтверджено комIIетентним органом,

6"7.зметою забезпечення участi у, цивiлъно-правових та господарських вiдносинах, надаемо згоду

наобробкУ,зберiгання,Використ€шня'поширенн"]1.:*У"ДоперсонапьнихДанихзгiДноЗаконУ
Украiни кПро захиот персоЕапьIIих даЕих>> та iнших норм чинного законодавства, Наведена вище

iнформачi" Ъuпо* може надаватись TpeTiM особшл,

ЧII. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОi СИЛИ
.7.t.СторонизвiльняютьсявiдвiДповiДальностi-занеВиконаЕняабоненаЛеЖневиконання

зобов,язань за цим ,щоговором у разi ""r"о""rrrпя 
обставин непереборнот сили' якi не iснували пiд

час укJIадання,Щоговору та u"o"nn"-rro.u "on". 
Cropi" |uuарiя, катастрофа, стихiйне лихо, епiдемiя,

7.2.Сторона'щонеМоЖеВиконУВатизобов'язаннязацим,ЩогоВороМУнаспlДокД11
непереборнот сили, повинЕа не пiзнiше нiж протягом днiв з моменту iх виникнення

повiдомити шро ч. i"*y Сторону у flисьмовiй фОРМi, 
".._, _;т л _;

7.3. Щоказом виникнення обставин непереборнЪТЪили та строку iх дiТ е вiдповiднi документи, якi

видаIоться

7.4.уп*,-",l}ЪЪli'о"'iЪЁ#;;;;;;;п;;1r,,aaa*"#:1r*'*:нi:#"""""",ffiжr""/,l+, У РаЗr КUJrИ '9rУU^'Ц:;;;;;;;; цей,щоговiр. У разi попередЕьоi ОПЛаТИ
iз CTopiH в установленомУ порядкУ мае право ро"чlт:, . ттЕ.пго ПоговоDy.

VIII. ВИРIШЕННЯ СПОРIВ

8.1. У випадку виникнення спорiв або розбiжностей Сторони зобов'язуються вирiшувати Тх шляхом

взаемних переговорiв та консультацiй, g

;:;:}Ъ,fi;;iffi;;;; а;й;*"..оо" спори (розбiжностi) вирiшуються У СУДОВОМУ ПОРЯДКУ,

Ix. строк дi договору/
9.1. I]ей,Щоговiр набирае чинЕостr з Zy,iз 29.07.2020р. i дiе до Зt,|2,2020р,

i.i. ffii ffiil ;ffiЫ"i "iй""уеться 
у 2-х rrримiрниках, що мають однаКОВУ ЮРИДИЧНУ СИЛУ,

flт, лmлDттт

xI. MI нАх ТА БАНКIВСЪКI РЕКВIЗИТИ CTOPIH

Учасник:
Фiзична особа-пiдпри€мець

колодяrкний €вген Юрiйович
Код еДРПОУ 3463103531
427ОО,Сумська обл., м. Охтирка, вул,

600292444З862в

Замовник:
Охтирська загальноосвiтня школа I-III

.ry.rerriu Ns 1 Охтирськоi MicbKoi ради
CyMcbKoi областi
Юридична адреса:
ЦZ;lОО,м. Охтирка, вул. Перемоги, 2

Сумська область
Поточний рахунок:
UA92 820 1 1 zоз ццzоо00200003 3 8 1 2

,Щержказначейська служба Украiни,м,Киiв

,z I.А.Шуль}кенкоЩирекгор


