
договIр лI} 33
ПРО ЗАКУПIВЛЮ TOBAPIB

охтирська загальноосвiтня rпкола.I-III ступенiв Nл 1 охтирськоi MicbKoi ради CyMcbKoi областi в особi+:ffi:Ж#Ж;Жj;Т,Ж*ж#i:н*:i}"#"ъ.;ц:;нъ,яът}1.,н,t'#;i;;.торони,

Жffi;#Ж:Ж*Ы;;;;У'У, (далi - Учасник),, ;no,oi .iilir, р*о* - сторони, уклали цей

1,1,Учасник зобоЫязуе:i"jу rо'о 1у11]"#Ж;#ЁffiЬи, зазначенi в накладних, а
За:rЛОВНИК - ПРИЙНЯТИ i ОПЛатити,uni rouup, ЙкЙ-zоts, зоiq0O0б_?Ьрi.rr. 

устаткування таtIриладдя рiзне.
1'2' НаЙМеНУВаННЯ(НОМеЕКЛаТУРа,асортимент)товару:5очпu 

Флiпчартс Next 700х1000 маркер _
БiЛИй (емаль), Набiр.маро"р;в i.ntropln boa.j (4Й, Засiб для м;ЙЙ дошок дрнiка, губка.1.3. обсяги закупiвлi ,оuuрiu-*Ъ*уri буrи r*.rrrlr.пi'залежно 

"iд р.*u"Ъго фiнансування видаткiв.

"i;*''I""*Бx-;T#fi JJLH;;H;1'й1;fll]fi iffi :*I#",о"""iднодоположеньзакону
2,2, У разi поставки неякiсного товару Замовник повинен здiйснити замiлналежноi якостi проТяГоМ двох робочй днiв . о;r;;й;мання вiдповiдноiУr:iff #I T;;JJ"_"2.З. Якiсть,о"ару повинна вiдповiдати державним стандартам.

III. ЦIНА ДОГОВОРУ

i"ЖJfr:;i:Т#:Н"JfiffТЁlЪ ior',oo 
грн ( oui ,".uni чотириста сiмдесят двi гривнi 00

(сума flоговору визначаст[
З.2. Сумацього до.оuору може urJi7J;JН;Т"';:"#Украiни "Про податок H

Iч. порядок зд*сж*t#;ноД* 
BapTicTb")

":rr^#ffiffiХ;а 
ТOВаР, ЩО € ПРеДМеТом данного ,Цоговору, здitсн-юе;;;", безготiвковому

fi"y**" товару,Х;ТJНХ,f,]*Ж:"К УЧаСНИКu npo'",oM ou*u"r, oiin,u.un"x днiв з дати
1,Z, rllдставою для проведення розрахункiв с рахунок та накладна.

V. ПОСТАВКА TOBAPIB
*i,I1iirххЪТf"Нfrffi;;:еДаТи ТОВар Замовнику протягом десяти робочих днiв з дати

fi "I;#"#*ТЁi"ffi ;;н*Н+ffi#,,:*Жfr Жf 
Бfi ж"несутьвiдповiдальнiсть,

i iriЖ, :?ЦlЪЁ:fr ';;ц;#;:*{ #*dжн .n,,uoy. з ам о вн ику штр аф Hi с анк ц i i6,3,У разi порушення.термiну onn* за отриманrй,o"up Замовник сплачуе Учаснику пеню в

ЁffiНfТr;:ilj*ЖЬоТ,Ьuп'"НuцiопuЙ";uЁ;-riпрuй ui;;;;" простроченого платежу за6,4, Ст,орони звiльняються вiд вiдповiда,тьностi за пOвне чи часткове невиконання або ненаJIежне

**l"aH;'J#:;JJ;'b' 
ПеРеДбаЧеНИХ ЦИМ flоговuрой якщо воно стаJIося внаслiдок дii форс_

6,5, Сторона, що }le мас мо).,lивостi на_гtеltсним чиFIом виконати своi зобов'язання за цим {оговором
внаслiдок дii форс-мажорних обставин, повинпа письмово повiдомити iншу Сторону про iснуючiIIерешкоди та ix втlлив на виконання зсrбов'я:зuпu .ru u"* fiоговором.6.6. Iснування форс,маiкOрних обсr,авирt повиI{l{о бут,и пi;tтверлжено кОмпе.гент-,,л" лл:-,.л.-6.7. З MeToIo забеiпе.лен"о uru.ri". l |lY'r*.РЛЖеНО КОМПеТеНТНи]\.f органом.
наобробку,.u.оi}i,i;:НJ# j;J;ЦЩШ;ffi ТЖЯ*fr ц:ж**хт#*;ж;ж,УкраТнИ кПро захИст персонаJIьниХ даних> та iншиХ норм чинНого законОдавства, Наведена Вишс



iнформацiя також може надаватись TpeTiM особам.

i:::Д:::"_:ryY IРаЗi 
ВИНИКНеННя обставин непереборноТ сили, 

"ni 
,r. i."ували пiд час укладання;;;;й;*;;;;:1й",lя, Blтощо).

7,2, СторОна, щО не може виконуваТи зобов'язаЕня за цим flоговором у наслiдок дiТ обставиннепереборноi сили, повинна не пiзнiше нiж протягом 5 днiв a onЫa,rrу о u"rr"*,r.ння повiдомити про
це iншу Сторону у письмовiй формi.
7,3, Щоказом виIIикнення обставин непереборноi сили та строку ix дiТ е вiдповiднi документи, якiвидаються

7:4 У. разi коли строК дiТ обставин непереборноi сили продовжуеться бiльше нiж днlв, кожна 1з

Учасник повертас Заlловнику кошти протягом трьох днiв з дня розiрвання цього Щоговору.
VIII. ВИРIШЕННЯ СПОРIВ

Ъ,t, У випадкУ виникнення спорiв абб розбiжностей сr";;;; Йов'язуються вирiшувати ix шляхомвзаемних переговорiв та консультацiй.
8,2, У разi недосягнення Сторонilми згоди спори (розбiжностi) вирiшуються у-судовому порядку.

J ] _ЦеП ДоговiР набирае чин-,lостi 
" ,йrr__-QL"_7.r. ц.и лоl,оtslр наOирае чинI{ост1 з <il>>-_-QL"-2020р. i дiе до Зl.|2.2020р.

9,2, I]ей.Щоговiр уклада€ться i пiдписуеr"йlТ* примфниках, що мають однакову юридичну силу.

х. MIc знлхо HIUI ТА БАНКIВСЪКI РЕКВIЗИТИ CTOPIH
Учасник:

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiс
g <<Компанiя Тсо>

24ЗЗ XapKiBcbKa обл., м" Люботин, вул
,aMaHiHa, буд.t
,Т "Укрексiмбанк", МФО З223|3 пlр
9U А7 4з223 1 3 000002600 S000 0 4З7 2l

поу з2з1667,7

(А.М.Тельбух)

Замовник:
Охтирська загальноосвiтня школа I-III сryпенiв
ЛЬ 1 Охтирськоi MicbKoi ради CyMcbKoi областi
Юридична адреса:
42700, м. Охтирка, вул. Перемоги,2
Сумська область
Поточний рахунок:

q.rйu9о


