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ПРО ЗАКУПIВЛЮ TOBAPIB

щ-адтцрщд- 0/ 2020 року

ОхтирсьКа загальНоосвiтнЯ школа I-III сryпенiв ЛЪ 1 Охтирськоi MicbKoi рали Сумськоi

областi в особi директора ШульжеНко IнесИ АнатолiТВни, IлО дiе на пiдставi СтатутУ (далi -

Замовник), з од"iJi .rорЪ"*, i Фiзична особа-пiдприсмечь остапенко Тетяна Леонiдiвна В

особi остапенко Тетяни Леонiдiвни, цlо дiе на пiдставi Виписки з Сдиного державного ресстру

юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприсмцiв та громадських формувань, (далi - Учасник), з iншоi

.rЪро"", разом - Gоропr", уклаJIи цей договiр про таке (ла,тi - Щоговiр):

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Учасник зобов'язусться у 2О20 роцi поставити Замовниковi товари, зазначенi в специфiкацiТ

(ДК 021 :20t5 з9t2ооЬо-g Столи, серванти, письмовi столи та книжковi шафи>, а Замовник -

прийняти i оплатити TaKi товари.
}.2.найменування (номенклатура,асор}имент) товару згiдно,Щолатку 1 до Договору,
1.З. обсягИ'закупiuлi ToBapiB ,Ъ*уr" фти зменшенi залежно вiд реа.:rьного фiнансування видаткiв,

П. ЯКIСТЬ TOBAPIB

2.1. Учасник гарантуе якiсть та надiйнiсть
Украiни кПро захист прав споживачiв>.

товару,Iцо продасться, вiдповiдно до положень Закону

2,2. У разi поставки неякiсного товару Замовник повинен

на_ltежноi якостi протягом двох робочих днiв з дати отримання

2.з. Якiсть товару повинна вiдповiдати державним стандартам

здiйснити замiну i поставку товару

вiдповiдноТ претензiТ вiд Учасника,
УкраТни,

ШI. ЦIНА ДОГОВОРУ
З.1. Сума цього Щоговору становить 44 100,9Q (cotloK чр чl сто нь 00 ко

пдв.
йу*uцього Щоговору може бути зменшена за взасмною згодою CTopiH.

IV. ПОРЯДОК ЗДIЙСНЕНIIrI ОПЛДТИ

4.1. РозраХунки за товар, U{о е преДметоМ даногО .Г{оговору, здiйснrоються у безготiвковотulу порядку

грошовиМ переказоМ 
"u 

pu*lroK Замовника протягом двадМти банкiвських днiв з дати отриI\4ання

товару згiдно з накладною.
4.2. Пiдставою для проведення розрахункiв с paxlTroк та накладна.

V. ПОСТАВКА TOBAPIB
5.1.Учасник зобов'язаний передати товар Замовнику до 15.09.2020.

VI. ПРАВА ТА ОБОВ,ЯЗКИ CTOPIH
6.1. У випадку порушоння своiх зобов'язань за цим,Щоговором Сторони несуть вiдповiдальнiсть,

визначенУ цим Щоговором та чинниМ в YripaTHi законодавством.

2.2.У разi поруш.""rrЪ.рriнiв, визнач.rй",,. I.2,4.2 Учасник сплачу€ Замовнику штрафнi санкцiТ

в розмiрi 0,5 ОА вiД BapTocTi товарУ за кожеН день простроLIення.

о.з. У разi порушення TepMiHy оплати за отриманий товар Замовник сплаqуе Учаснику пеню в

розмiрi подвiйнот облiковоi ставки Нацiонального банку Украiъи вiд суми простроченого платежу за

кожен день прострочення.
6.4. Сторони-звiлiняються вiд вiдповiдальностi за повне чи часткове неRиконання або ненаJIежне

викоЕання зобов'язань, передбачених цим ,Щоговором, якщQ воно сталося внаслiдок дiТ форс-

мажорних обставин.
6.5. СторОна, щО не маС можливостi належним чином виконати своТ зобов'язання за цим ,Щоговором

внаслiдоК дii форс-Мажорних обставин, повинна письмово повiдомити iншу Сторону про iснуючi

перешкоди та ik вплив на виконання зобов'язань за цим .Щоговором.

6,6. Iснування форс-мажорних обставин повинно бути пiдтверджено компетентним органом.



ЧП. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОi СИЛИ
7 ,1,, CTopoHl1 звi-rьняються вiд вiдповiдальностi за невиконання або нена,'Iежне виконаннЯ

зобов'язань за ци\I ,Щоговором у разi виникнення обставин непереборноi сили, якi не iснували пiл

час }цL-IаJання .Щоговору та виникли поза волеIо CTopiH (аварiя, катастрофа, стихiйне лихо, епiдемiя,

епiзоотiя. вiйна тощо).
7.2. СторОна, щО не може викоЕуваТи зобов'язання за цим ,Щоговором у наслiдок дiТ обставин

непереборноi сили, повинна не пiзнiше Hix< протягом десяти днiв з моNленту ix виникнення

повiдомити про це iншу Сторону у письмовiй формi.
7.3. ЩоказоI\{ виникнення обставин непереборноi сили та строку iх дiТ с вiдповiднi документи, якi

видаютьсЯ територiаЛьним управлiнняМ Торгово-ПромисловОi па,тати УкраТни,

7.4. У разi, коли irpo* дii обставин непереборноi сили продовжусться бiльше Hixc 30 днiв, кожна iз

cTopiH в установленому порядку мас право розiрвати L{ей Договiр. )r разi попередньоi оплати

УчаЪник повертае Замовнику кошти протягом трьох днiв з дня розiрвання цього Щоговору.

ЧШ.ЪИРIШЕННЯ СПОРIВ
8.1. У випадку виникнення спорiв або розбiх<ностей Сторони зобов'язуються вирiшувати Тх шляхом

взасмних переговорiв та консультачiй.
8.2.у разi недосягнення Сторонами згоди спори (розбiжностi) вирiшrуються у судовому порядку.

lx. строк лi договору
9.1. ЦеЙ ,Щоговiр набирас чинностi з моменту пiдписання i лiс до З 1 .12.2020 р.

9.2. I_{ей.Щоговiр уклада€ться i пiдписусться у 2-х примiрниках, що MaIoTb однакову Iоридичну силу.

Х. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ
10.1. Невiд'емною частиною цього,Щоговору е СпецифiкаЦiЯ (ЩОЛаТОК 1).
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РЕКВIЗИТИ CTOPIH

Замовник:
Охтирська заfальноосвiтня шlсола I-III
ступенiв ЛЪ 1 Охтирськоi MicbKoi ради
CyMcbKoi областi
Адреса:
42700, Сумська обл., м. Охтирка,
вул. Перемоги,2

поу .J,:,|/f/rj
plp.bJ

; Учасник:
Фiзична особа-пiдприсмець Остапенко

Тетяна JIeoHйiBHa

Юридична адреса:
40013, м. Суми, вул. 4-та IТродольна,
Сумська область
Поточний рахунок:
UА03300528000002600З455068094 в

Банк> м. Киiв
N.,,IФо 300528
Iдентифiкацiйний к 2854412546

д
м. Киiв
мФо 8з7O1з
Тел. (05446)2-20-80

31

АТ коТП

.Л.Ос,гапенко)

]

l

ПiдпрlrЩиректор
уа.сс(с, I.A. Шульженко



до договору М# вiл йtl ol
Специфiкацiя до договору

Ns ,'/ вiд<<,#>> {/# 2Q2Ор.

Додаток 1

2020 року

.]tis

ilп
Наfoленуваrшя

пред{gгу
заrсупiв_гri

дк 021-2015 Одш+л

цi
Bш,ripy

Кiлькiс
ть

Цна
за

одшfl,IIдю

без П{В
(грн.)

IIlна
за

одil{}ilI
юз
пдв
(грн.)

С}дчrа

без П!В
(грн.)

Сума
з ГIffi
(грr,.)

l
стiл письмовий
ср-6

!К 021:2015
з9 120000-9

.Столи,
серванти,.а
письмовl
столи та
книтtковi
шафи

шт J 4 900,00 14 700,00

2
Шафа шкiльна
шо-4

ЩК 021 :201 5

39 120000-9
Столи,
серванти,
письмовi
столи та
книжковi
шафи

цт ,7
4 200,00 29 400,00

без ГIlР (грн.) 44 100,00 грн.

ПР (грн.)

Всього з ПS (грн.)

Замовник:
Охтирська загальноосвiтня школа I-III
сryпенiв ЛЬ 1 Охтирськоi MicbKoi ради
Сумськоi областi
Адреса:
42700, Сумська обл., м. Охтирка,
вул. Перемоги,2

Украiни м.
КиТв
мФо 8з7013
Тел. (05446)2-20-80

I.A. Шульженко

Фiзична 
"." 

u "-l]i,i;;x'.* остапеrrко
Тетяна Леонiдiвна

Юридична адреса:
40013, м. Суми, вул. 4-та Продольна, З1
Сумська область
Поточний рахунок:
UАO3З00528000002600З455068094 в АТ
(оТП Банк> м. Киiв
мФо з00528
Iлентифiкацiйний ко д 285 44 |25 46

-i\5**:ц
Ч'.\ ilъ;",,-'

:) .; "*,л _#r'_ . \а

'ц-.,-,liio*",

Пiдпрrrспr Остапенко)


