
ДОГОВIР Хр 58
ПРО ЗАКУПIВЛIО TOBAPIB

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1.Учасникзобов'язуеться у2020 роцi поставити Замовниковi товари, зазначенi в накладних, а

За:rловник - прийняти i оплатити TaKi товари : .ЩК 02t-2O15| ИМO/Ш - / Or,?,Dlr2a аr_rГц

1.2. Найменування(номенклатурqасортимент)товару ЙШ eLbj W rJJИ,ЦЦЦ е//РПаf?JDЦ
1.3.oбсягизaкyпiвлiтoвapiв'Ъ*y'"oyтизмeншeнi.ffiфi"/".y"u'"n
видаткiв.

П. ЯКIСТЬ TOBAPIB
2.1. Учасник гарантус якiсть та надiйнiсть товару,що продасться вiдповiдно до положень Закону
Украiни "Про захист IIрав споживачiв".
2.2.У разi поставки неякiсного товару Замовник повинен здiйснити замiну i поставку товару
належноi якостi протягом двох робочих днiв з дати отримання вiдгlовiдноi претензiТ вiд
Учасника.
2.З. Якiсть товару повинна вiдповiдати державним стандартам.

ПI. ЦIНА ДОЦОВОРУ
3. 1. Сума цього !оговору становить {2/еИ/,р/7 p/ao,u

uифра:rли ра словами)

у тому числ1:
(сумаа Щоговору визначасться з урахуванням Закону Украiни "Про податок надодану BapTicTb")

З.2. Сума цього Щоговору може бути зменшена за взаемноrуЪгодою CTopiH.

IЧ. ПОРЯДОК ЗДIЙСНЕННЯ ОПЛАТИ
4.1. Розрахунки за товар, що € предметом даного !оговору, 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 с рахунок.та накладна.

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 випадку порушення cBoix зобов'язань за цим !оговором Сторони
визначену цим Щоговором та чинЕим в YKpaiHi законодавством.
2.2.У разi порушення TepMiHiB, визначених п. \,2,4.2 Учасник сплачуе
в розмiрi 0,5 Оh вiд BapTocTi товару за кожен день прострочення.
6.3. У разi порушення TepMiHy оплати за отриманий товар Замовник сплачуе Учаснику пеню в

розмiрi подвiйноТ облiковоi ставки Нацiонального банку Украiни вiд суми шростроченоiо платежу 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 сталося внаслiдок дiТ фор"-
мажорних обставин.
6.5. Сторона, що не мае можливостi належним чином виконати cBoi зобов'язання за цим Щоговором
внаслiдок дii форс-мажорних обставин, повинна письмово повiдомити iншу Сторону про iснуючi

несуть вlдповlдальнlсть,

Замовнику штрафнr санкц11

Д_ Р 2020 року

областi в особi лиректора Шульженко Iнесси Анатолiiвни, що дiс на пiдставi Q,TaTyTy Иалi -
,Замовник), з однiсi:сrороrr", i *W l ' /' що дiс на пiдстав i ебРаЙfu-- ,

(далi - Учасник), з iншоi 
"rоро"", р* - Cropo"rn, уоо-и цей договiр,rро *Z 6-i - Д.*lр1,

м.Охтирка
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перешкоди та ix вплив на виконання зобовlязань за цим Щоговором.
6.6. Iснування форс-мажорних обставин повинно бути пiдтверджено компетентниМ орГаНОМ.

6.1 . З метою забезпечення участi у, цивiльно-правових та.господарських вiдносинах, надаемо ЗГоДУ

на обробку, зберiгання, використання, поширення та достуII до.rrорсончlльних даних згiдно ЗаконУ
Украrни кПро захист персонz}льних даних) та iнших норм чиннсjго законодавства. Наведена вище
iнформацiя також може надаватись TpeTiM особам.

ЧII. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОi СИЛИ
1 .|. Сторони звiльнлоться вiд вiдповiдальностi за невиконаннJI або ненаJIе}кне виконанНя

зобов'язань за цим Щоговором у разi виникнення обставин непереборноi сили, якi не iснували пiд
час укладання ,ЩогоВору та виникли поза волею CTopiH (аварiя, катастрофа, стихiйне лихо, епiдемiя,
епiзоотiя, вiйна тощо).
7.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за

непереборноТ сили, повинна не_пiзнiше нiж протягом
повiдомити про це iншу Сторону у письмовiй формi.

цим [оговором
днiв з

у наслiдок дii обставив
моменту ix виникнення

7.3. !оказом виникнення обставин непереборноТ сили та строку ix дii е вiдповiднi документи, якi

видаються

IX. СТРОК ДII ДОГОВОРУ
9.1. I_{ей.Щоговiр набирае чинностi з uP, 0! Z020p. i дiе до З|.|2.2020р.
9.2. I]ей.Щоговiр укладасться i пiдписуеться у 2-х примiрниках, що мпють однакову юридичнУ силУ.

Х. МIСЦЕЗНАХОДЖВННЯ ТА БАНКIВСЬКI РЕКВIЗИТИ CTOPIH

.lbA

цз,,.йщ'Т1;.;л]_Обл,. il

Замовник:
Охтирська загальноосвiтня школа I-III сryпенiв
ЛЪ 1 Охтирськоi MicbKoi ради CyMcbKoi областi
Юридична адреса:
42]00, м. Охтирка, вул. Перемоги,2
Сумська область
Поточний рахунок:
UA92820 1 7 20з 4420000200003 з 8 1 2
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