
ДОГОВIР Xn .!!
ПРО ЗАКУПIВЛЮ TOBAPIB

м.Охтирка М * 2020 року

ОхтирсьКа загальНоосвiтнЯ школа I-III ступенiв Л} 1 Охтирськоi MicbKoi ради СумськоТ
областi в особi директора ШульженКо IнессИ АнатолiiвНИ, ЩО дiе на пiдставi Статуту (далi -
замовник), з одiнiеI сторони, i Фiзична особа-пiдприемець Iванченко Марина олексiiъна в особi
Iванченко Марини олексiiвнИ, Що дiе на пiдставi свiдоцтва , (далi - Учасник), з iншоi сторони,
разом - Сторони, уклали цей договiр про таке (далi - Щоговiр):

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1.Учасник зобов'язуеться у 2020 роцi поставити Залловниковi товари, зазначенi в накладних, а
ЗамОвник - прийняти i оплатити TaKi товари : ЩК 021-2015 80520000-5 Навчальнi матерiали.

' | .2. Найменування(номенклатура,асофимент)товару :

Щекор для класу весепка, Правила поведiнки
Щекор для кJIасу повiтряний змiй. Ввiчливi слова
Щекор для класу сонечко. Поради учням
Щекор для класу хмаринка. Вирiшення конфлiктiв
Зростомiр для хлоIrчика i дiвчаток
Килимок Мозаikа М 2616
Килимок Мозаiка М З517
Килимок Мозайка 0З75-1
Килимок Мозайка26З2
Килимок Мозайка З520
Крейдадля малбвання на асфальтi 16 кольорiв
М'яч волейбольний 1687 Е

М'яч волейболь нийт I 9 42
М'яч волейбольний З28i /
М'яч волейбольний EN 3287,260-280 г
М'яч волейбольний VВ042З,РU,280 г
Мольберт дёрев' яний (вiльха/смерека),двостороннiй
Скакалка Ваmsiс035/1З кольорова 2,60 м
Скакалка Bamsic чорна Jt4 260 см
скакалка пластмасова
1.3. обсяги закупiвлi ToBapiB мох(уть бути зменшенi за,чежно вiд реального фiнансування видаткiв

П. ЯКIСТЬ TOBAPIB
2.1. УчасНик гарантУе якiстЬ та надiйнi"ri ,o"upy, що продаеться вiдповiдно до rrоложень
Закону УкраiЪи "Про захист прав споживачiв",
2.2.У разi поставки неякiсного товару Замовник повинен здiйснити замiну i поставку товару
належноi якостi протягоМ двох робочих днiв з дати отримання вiдповiдноТ претензii вiд
Учасника.

2.3. Якiсть товару повинна вiдповiдати державним стандартам.

пI. цlнА договору
3. 1. Сума цього .Щоговору становить
сорок п'ять копiйок) (ВКа

в тому числ1
(сума !оговору визначаеться з урахуванням Закону УкраiЪи "Про податок на додану BapTicTb'')
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l (З.2. Сума цьогО ЩоговорУ може бути зменШена за взаемною згодою CTopiH,

IV. ПОРШОК ЗЛЙСНЕННЯ ОПЛАТИ
4.1. Розрахунки за товар, що е rrредметом даного ffоговору, здiйснюються у безготiвковому

порядку грошовим переказом на рахунок Учасника протягом двадцяти банкiвських днiв з дати

отримання товару згiдно з накладною.

4.2. Пiдставою для проведення розрахункiв е рахунок танакладна.

Ч. ПОСТАВКА TOBAPIB
5.1.Учасник зобов'язаний передати товар Замовнику rrротягом десяти робочих днiв з дати

пiдписання даного .Щоговору.

VI. ПРАВА ТА ОБОВ,ЯЗКИ CTOPIH
6,1. У виIIадку шорушення cBoix зобов'язань за цим .Щоговором Сторони несуть вiдповiдальнiсть,

визначену цим.Щоговором та чинним в YKpaiHi законодавством.

6.2.У разi шорушення TepMiHiB, визrftчених п. |.2,4.2 Учасник сrrлачуе ЗамовникУ штрафнi санкцiТ

в розмiрi 0,5 О/о вiд BapTocTi товару за кожен день прострочення,

6.3. у разi порушення TepMiHy оплати за отриманий товар Замовник сплачуе.УчасникУ пеню В

розмiрi подвiйноi облiковоi ставки Нацiонального банку Украiни вiд суми простроченого rrлате}ку за

кожен день прострочення.

6.4. Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за повне чи часткове невиконання або неналежне

виконаннЯ зобов'язань, передбачених цим,Щоговором, якщо воно стu}лося внаслiдок дiТ форс-

мажорних обставин.

6.5. Сторона, що не мае можливостi належним чином виконати своi зобов'язання за цим.Щоговором

внаслiдок дii форс-мажорЕих обставин, повинна письмово повiдомити iншу Сторону про iснуючi

перешкоди та ix вшлив на виконання зобов'язань за цим Щоговором.

6.6. Iснування форс-мажорних обставин повинно бути пiдтвердж8но компетентним органом.

6,1 . З метою забезпечення участi у, цивiльно-тrравових та господарських вiдносинах, надасмО згодУ

на обробкУ, зберiганНя, викориСтання, поширення та достуд до персонаJIьних даних згiдно Закону

укрйи кпро захист персональних даних) та iнших норм чинного законодавства. Наведена вище

iнформацiя також може надаватись TpeTiM особам.

ЧП. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОi СИЛИ
7.1. Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за невиконання або неналежне виконання

зобов'язань за цим,Щоговором у разi виникненнr{ обставин непереборноi сили, якi не iснували пiд

час укладання,ЩогоВору та виниклИ поза волеЮ CTopiH (аварiя, катастрофа, стихiйне лихо, ешiдемiя,

епiзоотiя, вiйна тощо).

7.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим ,Щоговором у наслiдок дii обставин

непереборноi сили, повинна не пiзнiше нiж протягом _ днiв з моменту ix виникнення

повiдомити про це iншу Сторону у письмовiй формi.

7.з. Щоказом виникнення обставин непереборноi сили та строку Тх дii е вiдповiднi документи. якi

видаються
(найменуВання оргаНу, уповноВаженогО видавати TaKi документи)

7.4.у разi коли строк дii обставин непереборноi сили продовжуеться бiльше нiЖ днiв, кожна

iз CTopiH в установленому порядку мас право розiрвати цей Щоговiр. У разi попередньоТ оплати

Учасник повертас Замовнику кошти протягом трьох днiв з дня розiрвання цьогО !оговору.

ЧПI. ВИРIШЕННЯ СПОРIВ
8.1. У випадку виникненЕя спорiв або розбiжностей Сторони зобов'язуються вирiшувати ik шляхом

взасмних переговорiв та консультацiй.
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В.2.У раЗi неДосягнення Сторонами згоди спори фозбiжностi) вирiшуються у судовому пOрядку.

Ix. строк лi договоРу
9.1. Щей {оговiр набирае чинностi з <$Р____ОZ_2О2Oр. i дiе до ЗI.|2.2О2Ор,
9.2. Щей ЩОговiр укладаеться i пiдписуеться у 2-х примiрниках, що мають однакову юридичну силу.

Учасник:
Фiзична особа-пiдпри€мець
Iванченко Марина ОлексiiЪна

З 6040,Полтавська обл.,м Полтава
Шевченкiвський р-н шосе Киiвське буд.88,
кв.1
Р/р 5 1 3З 1 40 1 00000260080542 |9242
Банк <ПАо кБ ПРИВАТБАНК>>
мФо з31401
Кол еЩРПОУ 2966515З68
Тел: +38 (050)324-78-00

Марина ОлексiiЪна

Х. МIСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКIВСЬКI РВКВIЗИТИ CTOPIH

Замовник:
Охтирська загальноосвiтня школа I-III сryпенiв
Л} 1 Охтирськоi мiськоi ради CyMcbKoi областi
Юридична адреса:
42]00, м. Охтирка, вул. Перемоги,2
Сумська область
Подочний рахунок:
UА928201120з4420000200003з812 а

,Щержказначейська служба УкраТни,м.Киiв
Код СДРПОУ 22911|0З
Тел. 0544б 2-20-80


