
ДОГОВIР N, il
ПРО ЗАКУПIВЛЮ ТОВKРШ

м.Охтирка
дата

Охтирська загальноосвiтня цIкола I-III сryпенiв ЛЬ 1 Охтирськоi мiськоi ради CyMcbKo.i облас,в особi директора Шульженко Iнесси АнатолiiЪни, йо дiс на пiдставiЬтатуту (далi - Замовник), з однiеiсторони' i Фiзичiа особа-пiдприсмецЬ HiKoHopoBa Т.М.' що дiе на пiдстаЪi виписки едрпоУ , (да-гri -Учасник), з iншоТ сторони, разом - Сторони, уппа,"r цей договiр про таке (далi - flоговiр):

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1,1,УчаснИк зобов'язУстьсЯ у 202О роцi поставити Замовниковi товари, зазначенi в накладних, а
Заlдовник - прийняти i оплатити TaKi товари : /{К 021-20l5 s052000d-5 Навчальнi засоби.
1 .2. Найменування(номенклатура,ааортимент)товару 

:

- Глобус фiзичний;, - картки для ранкових зустрiчей (англ);
- дидактична гра кПрофесii>;
- набiр <Звичайнi дроби>;
- набiр <Будова тiла>;
- картки MiHi <Геометричнi фiгури>;
- картки MiHi> Почуття. ЕмоцiТ>;
- демонстРацiйний матерiал <<Овоче, фрукти та ягоди);
- демонстрацiйний матерiал ксвiйськi тварини);
- картки <Посуд>;
- комrтлект таблиць кВесна, лiто>;
- комплект таблиць <OciHb зима);
- портрети дитячих письменникiв;
- набiр <Англiйський алфавiт та цифри>; g
- набiр кАнглiйський. Тварини>;
- дидактична гра <Годинник i час>;
- ДОмiно <Юний пiшохiд>; /
- дидактична гра KCBiT рослин>>;
- дидактична гра KCBiT тварин);
- бесiди кПравила безпеки при користуваннi газом та на водi>;
- бесiди кправила безпеки з вибухонебезпечними предметами)).
1,З. обсяги закупiвлi ToBapiB шlo*yru бути зменшенi залежно вiд реа-шьного фiнансування видаткiв.

Ш. ЯШСТЪ TOBAPIB
2,1. Учасник гарантус якiсть та надiйнiсть товару, що продасться вiдповiдно до положень
Закону УкраiЪи "Про захист прав споживачiв''.
2,2, У разi поставки неякiсного товару Замовник повинен здiйснити замiну i поставку товару
належноТ якостi протягоМ двох робочих днiв з дати отримання вiдповiдноi претензii вiд
Учасника.

2,3, Якiсть товару повинна вiдповiдати державним стандартам.

*kr

З.1. Сума
Без ПЩВ.
BapTicTb")

З.2. Сума

пI. цIнА договору . i

цього !оговору становить 7305.00 (ciM тисяч триста п'ять гривень 00 копiйок)
(сума [оговору визначаеться з урахуванням Закону Украiни ''про податок на додану

цьогО {оговорУ може бути зменШена за взасмноЮ згодою CTopiH.



IV. ПОРЯДОК ЗЛЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

1;';Jri',УiХНliiiТjj];*л:уту:::уданого!оговору,здiйснюютьсяубезготiвковому
:::;*:*::"_Т::i:,':::i:YНаРаХУНокУчасникапро,".о^'*;;;;;;;'-;;;;;-;; 1в з датиотримання товару згiдно з накладною.
4.2, Пiдставою для проведення розрахункiв е рахунок та накладна,

V. ПОСТАВКА TOBAPIB
5, i "Учасник зобов'язаний передати товар Замовнику протягом десяти робочих днiв з датипiдписання даного Щоговору"

YI. ПРАВА ТА ОБОВ,ЯЗКИ CTOPIH
б' 1' У ВИПаДКУ 

'IОРУШеННЯ 
cBoix ЗОбов'язань за цим {оговором сторони несуть вiдповiдальнiсть,визначенУ цим [оговором та чинниМ в Украiнi закоЕодавством.

6,2,У разi поруШення TepMiHiB, визначениХ п. 1-2,4.2 УчасНик сплачуе Замовнику штрафнi санкцiТв розмiрi 0,5 Уо Вiд BapTocTi товару за кожен день прос,Iрочення.
_ 6,з, У разi порушення TepMiHy оплати за отриманий товар Замовник аплачуе Учаснику пеню в

ilH'*:;iffiilffrf,f,Boi СТаВКИ ЙЦiОНЙЬНОГО банку Украiни ulд.уr, простроченого платежу за

6,4, Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за повне чи часткове невиконання або неналежне
iЖXrýrjf,:|u"u}'J."b, 

ПеРеДбаЧеНИХ uИМ Щоговором, якщо воно сталося внаслiдок дii форс-

6"5, Сторона, що не мае можливостi належним чином виконати своi зобов'язання за цим {оговоромвнаслiдок дii форс-мажорних обставин, повинна письмово повiдомити iншу Сторону про iснуючiперешкоди та ik вплив на виконання зобов'язань за цим Договором
б,б, Iснування форс-мажорних обставин повинно бути пiдтверджеЕо компетентним органом.6,7, З метою забезпечення участi У, цивiльно-правових та госпOдарських вiдносинах, надасмо згодуна обробку, зберiгання, використання, поширення та доступ до пе8сональних даних згiдно Законуукраiъи <про захист персональних даних> та iнших норм чинногd законодавства. Наведена вищеiнформацiя також може надаватись TpeTiM особам.

ЧII. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОi СИЛИ
7,1, Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за невиконання або ненаJIежне виконаннязобов'язань за цим Щоговором У разi виникнення обставин нелереборноi сили, якi не iснували пiд
ЖýiЁТ##fiХ;:"u ВИНИКЛИ ПОЗа Волею CTopiH (аварiя,;"r";;;фа, стихiйне n"*o, епiдемiя,

7,2, Сторона, що Ее може виконувати зобов'язанвя за цим {оговором у наслiдок дii обставиннеперебоРноi сили, повинна не пiзнiше нiж протягом днiв з моменту ik виникненняповiдомити про це iHriry СторонУ у.r"""rоuйй; -
7.3. !оказом виникнення обставин непереборноi сили та атроку ix дii с вiдповiднi докlменти, якiвида}оться

iз Сторiп в установленому порядку *u. "рuuТ;;.j;;;Ёfri;;;;];Ъi"Тl]iТr*,-.,Т;?;;*'"Учасник повертае Замовнику-по*r, протягом трьох днiв з лня розфвurпо цuоrо ffоговору.
Wш. вирIшЕннrI спорIв

8,1, У випадку виникнення спорiв або розбiжностей Сторони зобов'язуються вирiшувати ix шляхомвзаемних rrереговорiв та консультацiй. ,

8'2' У РаЗi НеДОСЯГНеННЯ СТОРОНаМи згоди спори (розбiжностi) вирiшуються у судовому порядку.



Ix. строк дri договору
9.I. L{ей ffОГОВiр набирае чинностi з <dl >r_ @ts _2020p.i дiс до з1.12,2020р,9.2. I]ей Щоговiр укладаеться i пiдписусться у 2-х примiрниках, що мають однакову юридичну силу.

Х, 
'ИIСЦЕЗНАХОДItЕННЯ ТА БАНКIВСЬКI РЕКВIЗИТИ CTOPIH

охтирськu rч.чru"l;НёxЪко;lа 
I -III ступенiвNs 1 Охтирськоi MicbKo[ Puo" су*ськот областiЮридична адреса:

42700, м. Охтирка, вул.Перемоги,2
Сумська область
Поточний рахунок:

н#rwr
Код СДРПоУ:229771ОЗ
Тел. 05446 2-20-80

Учасник:
i Фiзична особа-пiдприсмець

f г л Slо,нопова Тетяна NЙкола.iвна
код СЛРПОУ 29948О7423

40900 м. Суми, вул. Заливна буд. 5, кв. б0!АТ КБ кПриватбанк>
р/р UА56З3 754600000260070550 l 5З66мФо зз7546
Тел. +3805081Зб702

*On r: HiKoHopoBa т.м.
М.ГL Працюю б/п

-l

flиректор Уаlаr/ r I.А.tlIульженко
а

п/ Tl ./

l

l

-i


