
дOГоВIР JYg r'r'
ПРО ЗАКУПIВЛЮТбЕДРIR

Охтпрська загаJIьноосвiтЕя школа I-III сц.пснiв ЛЭ 1 Охr.ирськоi Micbltoт радrl cyмcbKoi
областi в особi дпрсктора Шульяtенко Ifiеси ДнатолiiЪнп, rцо лiс на пiдставi Статуту (дапi -
Замовник), з однiсi сторони, i Фiзпчна особа-пiдпри€мець Ле:rrсшенко олсг Анатолiйович в
особi ЛемсшеЕка олсга Анатолiйовича, що дiс на пiдставi Виписки з €дино1.() лержаввого ресстру
юридичнIIХ осiб, фi?и.лиХ осiб-пiдприсмцiВ та громадськйх форм}вань, (:rапi - Учасвик). з iвшоt
сlорUни. разоv _ ( lорони. )кл.Lпи цеi доIовiр про .lKe r.]a i- Договiрr:

I. IIрЕдмЕт договору
1l__Учаспик зобов'язусться у 2020 роцi поставIlти Замовниковi ,l.овари, зазЕачовi в специфiкацii
(ДК 021:2015 З9160000-1 ШкiльЕi меблi), а ЗамовЕик - прийнmи i оплатитц raKi товари.
1 ,2.Найпtепування (номенклатураlасортимовт) товару згiдво Додатку 1 до ,Щоговору.
{.3. Обсяги закtтtiвлi ToBapiB можуть бути зменшевi залсжЕо вiл рсального фiнафвапня видаткiв.

lI. якIсть TOBAPIB
2.1. УчасЕик гаравтуе якiсть та надiйнiсть ,I.овару,цо продаеться! вiдповiлно до положень Закону
Укра'iнп <Про захпст прав спожива.тiв>.
2.2, У разi поставки ЕеякiсвоГо товару Замовник повiнев здiЙсЕити замiну i псtстхвк} товару
належЕоi якостi rIротягом двох робочих днiв з дати отримання вiдповiдноi прстензii вiд Учасника.
2.3. Якiсть товару повивна вiдповiдати державним стапдартам Украiни.
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Ilвettb 0 oк'l без3.1. Cp,ra цього Договору стаЕовить !L400,0
пдв.
З.2. Cylrfa цього Договору можс б}ти змсвlлепа за взасмною згодою CTopiH,

l\ . порrlдок lдlЙснЕнllя оILп фти
4.1. Розрtrхунки за товар, що с прелметом даного Договору, злiйсвtоlоться у безготiвковому порядку
грошовим лереказом ва рФ(увок Замовника IIротягоN1 двалцrти банкiвськиr днiв ] дати оrримання
товару зriдпо з накладноlо,
,1.2, Пiлсrавою ц.rя прочелення porpa.,1HliB, pa\)HUK lJ накlаднal,

v. постАвкА ToBAPlB
5,1.Учасвйк зобов'язаний передати товар За,vовнику до 15.09.2020.

\ l. прАвА,tА оБов,ilJки с IOPIH
6,i. У випадку порушеЕня cвoix зобов'язапь за цим Договором Сторови несlть вiдповiдапьвiсть,
визначену цим ДоговороIt та чинниNf в УхраiЪi заководавством.
2.2. У разi порl,rпевня Tep]ltiнiв. визначеЕих п. 1.2,4,2 Учасник сплачус Замовнику rлтрафнi caHKuii
в розмiрi 0,5 % вiд Bapтocтi товару за KLlxtcH лень прооl.роттснItя.
6.3. У.разi пор}.пення Tcpt"riHy опrrати за о,гриl\,fаЕий товар ЗамовЕик сплачус Учасни,.у пеЕtо в
розмiрi гrодвiйноi облiковоi ставки Нацiонапьпоt,о банку Украiъи tsiд су]\,iи lIростроченого плагежу за
ко)кен день прострочсЕпя.
6.4. Стороии звiльняlоться вiд вiдttовiлапьностi за tro'Be чи ча.]ткове невикоЕання або неЕалсжItе
викопання зобов'язаЕь, передбачетrих цим ffоговором, якIj{о воно стмося внаслiлок дii форс-ма,корчи\ обс laви н.
6.5. Сторона, пlо не мас N{о)lпивосLi наlсlttнипт .тппом виковаги cBoi зобов'язанпя за цим !оговором
вцаслiлок дi] форс-пlажорних обставин, повинна письrrово повiдоп,тити irrшу Сторону про iснlЪчi
перешкоди та i\ вплив на виконаняя зобQв'язань за цим Договором.
6,6. Iснувантrя форс-маlrсорних обставин повипно бlти пiд,гверлжено компе,I.ентним оргaцtом,
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VIL ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОi СИЛИ
7.1. СтороЕи звiльняrоться вiд вiлпоtsiдальностi за невиi(онаяЕя або Еевмсхве виковання

зобов'язань за цим Договором у разi виникненяя обставин неllероборrrоi сили, якi Ее iсвувми пiд

час укладання Договору та виникJIи поза волсю CTopiH (аварiя, катастрофа, стихiЙIlс лихо, епiдсмiя,

спi,jоо liя. вiйра loUlo].
7,2. Сторона, Ulо не може викоЕувати зобов'язання за цим Договороl\,t у наслrдок дl] оОс,Lавин

пепереборяоi сrtлп1 поtsиI{ва не пiзнiше 1liж lIротяlоN1 десятй двiв з l\,loMeIJTy i\ вивикнеяня

повiдоltити про цс iншу СторонY у письNIовiй форNfi,

7,З. ,Щоказом ЪиникнеЕтrя обставин uепср.борно1 сиJIи та сц)оку ix дjj е вiлповiднi док},мевти, якi

видatються територiапьним )гправлiнняNI Торгово-проNtйсловоi uмати Украiни,

T.,r. V разi, коlи iTpoK дij обс]гавrr* ,е,tор"Ъоряо1 iullи продоl]жусться б_iльше Bixt 30 лнiв. кожна iз

CTopiH в уставовленому порядку lfac право розiрвати цей Доrовiр, У paji llоперелньоi оllлхти

Учасник повсрr'ас ЗалtовЕику кошти пl1отяIоN, Ipbo\ днjв з дня розiрванвя цього ДоI,овору,

VIII. вирIIIrЕнIUI спорiв
8.1. У виIlадку винliкнення спорiв абфозбiяrпосrеir Сторони зобов'язуrоться вирiшувати 1i шляхоv

вза, мни\ псреlоворiс la коч.:}льlаUiй,
8,2. У разi недосягнеяпя Сторовами згоди спори (розбiжвостi) вирiшуютъся у суловому порядку,

l х. строк дli договоl,у
9.1. LIей Договiр вабирае чинностi з момен,tу пiдпfiсавня i дiс до З 1,12,2020 р,

9.2. Ilей rЩоговiр укЛадаеться i t tiлписус t,ься .ч 2-х fiриNJiрпиках. lцо маюl,ь однакову юрид чrту сиllу,

Х. ДОДЛТКII ДО ДОГОВОРУ
l0.1. Невiд'емною частйною цього Договору е Спечифiкачiя (,Щолаток 1),

xI. п,IIсцЕзIL{ходжЕнIIя тл БА щ!всьщ]fЕкltlзити cIQ],lH
'larloвHllк: Y,lacнllK:

Оrrllрськлзаtальноосвitня пIкOла 1-1ll Фi]|lчна особа-lli!прll{llсUьЛечсrUенк(J
ступенiв J\Ъ 1 Охтирськоi Micbкoi ралlI Олсг Анаголiilович
cyпtcbKoi областi
,{цреса:
42700, CyNIcbKa обп., N{, Охтирка.
вул- ПереNlоги, 2

ДерхавЕа казначе
киiъ

lОридична адреса:
40000, Nr. Сумй, вул, IBaHa Франка, 7,1

cyN{cbKa облас,гь
По,гочЕий рахунок;
UА62з005280000026001455007057 в АТ
(оТП БаЕкll м. киiъ
мФо з00528
Iдснтифiкац j!iний код ]27680 j492

код
p|pi-

ська служба Украiни l!t.

мФо 8з701з
'Гел. (05446)2-20-80

Директорr,,
, !ý,C0ltl l.H. Ш5,ль;кснко

пйпри
(О.А.Лемсшенко)



Додаr'ок l
2020 року(Ji . ,у

M;N1 Bi:r </>
Спецrlф iкrцiя д0 логовору

lia, 2020 р.

t9рцдц:Цед!99ц ,]9ц!l
Замовпик:

oxTrrpcbKa загальноосвiтяя школа I-1ll
сryпенiв Лi l OxTrrpcbкoi Nticbкoi ралц
CyNlcbKoi областi
Адреса:
42700, С}мська обл., лt, Охтирка,
вул, ПсрсNtоrи, 2
код

Учасниr{:
Фiзи.Iна 9соба_пiдпрrrсмець Лепrсruенко

о.пег АяатолiiIовпч
lОриличпа адреса:
40000, Ni, С}пfи. tsул. IBaHa Франка, 7,1

CyrrlcbKa область
По,lочЕий рахунок:
UА62з005280000026001455007057 в АТ
<оТП Банкll м. Киiв
мФо j00528
IдеII,I,йфjкацiйний код ]27680З,192

(О.А.ЛепIешеrrко)
lt{ п

г/р l
ДержавЕа казначейська сл,чrкба Украiяи
м. КиiЪ
мФо 8з7Olз
'l'сл. (05446)2-20-80

I.A. Ш\,jIьrксllко

л9
rrlп

Най N{ен}tsання

предмеrу заrgпiкпi

дк 021-
20] 5 Одиницl

вимiру
Кiлькiс

ть

I_liHa

за
олин1.1цо

без lЦВ
(фн)

Цiна
за

од.lниц

пдв

C}'jua

без ПЛВ
(.р*)

С}аlа
з П/ll]
(.рн,)

,1

комгlлект меблiв

учнiвсъкого l-
мiсного
(парта+й ijlець) з

ан,гисколiозний

j9160000
l_
ШKi:IbHi
uеблi

8 ] з00,00 l0 400,00

ба] ПДВ (rрп.)

ццu (!рф

10 ,100,00 грн.

Всъого з ПДВ (Фн,)



Додатtlк 2

до до.оuору Nn У,/, ьiд а/ 0,4 ZOZO року

я, Фiзична особа-лiдприемець Лемешеяко олег Аяатолiйович в особi Лемешепка олега

Анатолiйовича, з метою забезпечеЕяя участi у цивiльво-правових та Iосподарських

вiдпосинах, надаю згоду па обробку, зберiганяя, використавня, пошцреняя та доступ до

персоIiatльItих даЕих згiд{о з ЗмоIJом УкраiЪи (Про захист персонмьI{их данихD та

irtших 1iopM чиЕяого закоподавсl,ва. наведеЕа вище iнформачiя також може Еадаватись

TpeTiM особам,

ФоП Лемеrпенко О.А. лемешевко О.А.


