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ПРО ЗАКУПIВЛЮ TOBAPIB
ц,r.Охтирка Ц_ аа 2020 року

Охтирська загальноосвiтня школа I-III сryпенiв NЬ 1 ОхтирськоТ MicbKoi ради СумськоТ
областi в особi директора Шульженко Iнесси Анатолiiъни, Що дiе на пiдставi Статуту (йлi -
Замовник), з однiеТ сторони, i Фiзична особа-пiдпри€мець Фокiн [митро Вiкторович, що дiе на
пiдставi виписки едрпоу, (далi - Учасник), з iншоТ сторони, разом - Сторони, уклали цей договiр
про таке (далi - Щоговiр):

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1.УчаснИкзобов'язУеться у 2020 роцi поставити Замовниковi товари, зазначенi в накладних, а
Заryrовник. IрийцIтц i оплатити TaKi товари.:fr 0j/ //ii.

имент)товару:
й /2za/и/ ,ll,

. обсяги в мож)ль бути зменшенi залежно вiд
П. ЯКIСТЬ TOBAPIB

2.1. УчаснИк гарантуе якiстЬ та надiйнiСть товару,Що продаетЬся вiдповiдно до положень Закону
Украihи "Про захист прав споживачiв".
2.2.у разi поставки неякiсного товару Замовник повинен здiйснити замiну i поставку товару
належноТ якостi протягом двох обочих днiв з дати отримання вiдповiдноТ претензiТ вiд УчЙика
2.3. Якiсть товару повинна вiдповiдати державним стандартам.

3.1 Сума цього Щоговору cruro"n.з:" t/;
v/lt/l,!a ШпоЙ

Без ПДВ. (сума.ЩоговорУ визнача€тЬся з урахуВанняМ ЗаконУ УкраiЪИ "Про податок на додану
BapTicTb")

3.2. Сума цього Щоговору може бути зменшена за взасмною згодою CTopiH.
W. ПОРЯДОК ЗДIЙСНЕНIIЯ ОПЛАТИ

4.1. Розрахунки за товар, що с предметом даного Щоговору, здiйснюються у безготiвковому порядку
грошовим перекtlзом на рахунок Замовника протягом двадцяти банкiвських днiв з дати отримання
товару згiдно з накладною.
42.пiдставою для проведення розрахункiв е рахунок та накладна.

ч. псi'iтдвкА TOBAPIB
5.1.Учасник зобов'язаний передати товар Замовнику протягом 20 робочих днiв з дати пiдписаннJI
даного Щоговору.

ЧI. ПРАВА ТА ОБОВ,ЯЗКИ CTOPIH
6.1. у випадку порушення cBoix зобов'язань за цим Щоговором Сторони несуть вiдповiдальнiсть,
визначену цим Щоговором та чинним в УкраiЪi законодавством.
2.2. У разi поруШення TepMiHiB, визнаЧених п. |.2, 4.2 УчасниК сплачуе ЗамовникУ штрафнi !?НКЧii 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 облiковот ставки Нацiонального банку Укратни вiд суми простроченого платежу за кожен
день прострочення.

l .2. Найменування(номенклатура,
JИйrlra,шaiJ/lllljlцzlzlD,1tlt

ШI. ЦIНА ДОГОВОРУ



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

виконанюI зобов'язань, передбачених цим Договором, якщо воно сталося внаслiдок дiТ форс-

мажорних обставин.
б.5. Сторонц Що не мае можливостi належним чином виконати своТ зобов'язання за цим Щоговором

внаслiдоК дii'форс-мажорних обставин, повинна письмово повiдомити iншу Сторону про iснуючi

перешкоди та ix вплиu на виконання зобов'язань за цим ,щоговором.

6.6" Iснування форс-мажорних обставин повинно бути пiдтверджено компетентним органом,

6.7.Зметою заб"зп"rе"ня участi у, цивiльно-правових та господарських вiдносинаХ, надасмО згодУ

на обробкУ, зберiганНя, викориСтання, поширеннЯ та достуП до персональних даних згiдно Закону

укрйи nilpo.u*r." персональних даних>> та iнших норм чинного законодавства. Наведена вище

iнформацiя також може надаватись TpeTiM особам,

ЧП" ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОi СИЛИ

7.1. Сторони звiльняються вiД вiдповЦальностi за невиконання або ненаJIежне виконан}u зобов'язань

за цим ,щоговором у разi виникненняъбставин непереборнот сили, якi не iснували пiд час укладання

Щоговору'1u """r*n, 
поза волею CTopiH (аварiя, катастрофа, стихiйне лихо, епiдемiя, епiзоотiя, вiйна

тощо).
7.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язаншI за цим Договором у-наслiдок дii обставин

непереборноТ сили, повинна не пiзнiше нiж протягом днiв з моменту Тх виникнення

повiдомити про це iншу Сторону у письмовiй формi,
7.З. Щоказом виникнення обставин неперебор"ЪТЪ"п" та строку ik дiТ е вiдповiднi документи, якi

видаються
1"аИrе"у"ання органУ, Уповноваженого видавати TaKi документи)

1.4.У разi коли строк дiТ обставин непереборноТ сили продовжуеться бiльШе нiж 

- 

днiв, кожна

iз CTopiH 
" ус..ано"леному порядку мае право розiрвати цей Щоговiр. У разi попередньоТ оплати

Учасник поЪ.рru. Замовнику кошти протягом трьох днiв з дня розiрвання цього Щоговору,

VIII. ВИРIШЕННЯ СПОРIВ f

8.1. У випадку виникнення спорiв або розбiжностей Сторони зобов'язуються вирiшувати ix шляхом

взаемних переговорiв та консультацiй.
8.2. У разi недосягнення Сторонами згоди спори (розбiжно4i) вирiшуються у судовому порядку,

Ix. строк дi договору
9.1. Щей Щоговiр набирае чинностi " /7 а,а 1,2 року i дiе до // /* rИ року,

9.2. Цей [оговф укладаеться i пiдписуеться у 2-х примiрниках, що мають однакову юридичну силу,

xI. м нАхо НЯ ТА БАНКIВСЬКI РВКВIЗИТИ CTOPIH
Учасник:

Фiзична особа-пiдпри€мець
Фокiн Щмитро Вiкторович

м. Охтирка, пров. Щрукарський,4
р/р UA 67 32047 80000026002924867 620

в ПАТ АБ (УкРГАЗБАНк)
мФо 320478
Код ОКПО 3239.&1L131

Фоп #!Хil>ffi:л ФбЕ.tн Д.В.

Замовник:
Охтирська загальноосвiтня школа I-ПI
сryпенiв NЬ 1 0хтирськоi MicbKoi ради
CyMcbKoi областi
Юридична адреса:
42700,м. Охтирка, вул. Перемоги,2
Сумська область
Поточний рахунок:
UA92 820 1 7 20з 4+щ9Oа2,Q0 0 03 3 8 1 2
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