
ДОГОВIР XnilO
ПРО ЗАКУПIВЛЮ TOBAPIB

щ.одтдрца
pf 2020 року

Охтирська загальноосвiтня школа I-III сryпенiв }{} 1 Охтирськоi MicbKoi ради CyMcbKoI
областi в особi директора Шульженко Iнесси Анатолiiвни, що дiе на гriдставi Статуту (далi -

За:rловник), з однiеi сторони, i Фiзична особа-пiдприсмець Фокiн Щмитро Вiкторович, що дiе на
пiдставi виписки еДРПОУ, (далi - Учасник), з iншоi сторони, разом - Сторони, уклали цеЙ договiр
lrро таке (далi - Щоговiр):

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1.Учасник зобов'язуеться у 2020 роцi поставити Замовниковi товари, зазначенi в накладних, а

Замовник - прийняти i оплатити TaKi товари :

ДК 021-2015:30210000-4 <Машина для обробки данихD

1 .2. Найменування(номенкJIатура,асортимент)товару:
, Ноутбук НР G 7 .}

1.3. обiяги закупiвлi ToBapiB можуть бути зменшенi залежно вiд реального фiнансуванIUI видаткiв.

П. ЯКIСТЪ TOBAPIB
2.1" Учасник гарантуе якiсть та надiйнiсть товару,що прода€ться вiдповiдно до riоложенъ Закону

Украiни "Про захист прав споживачiв",
2.2.у разi поставки неякiсного товару Запловник повинен здiйснити заплiну i поставку товару

належноi якостi протягом двох обочих днiв з дати отримання вiдповiдноi претензii вiд Учасника
2.З . Якiсть товару повинIIа вiдповiдати держ€lвним стандартам.

ШI. ЦIНА ДОГОВОРУ
З.1. Сума цьогО.ЩоговорУ становитЬ 11 183.00 (одинадцЯть тисяЧ сто вiсiмдесят три гривнi 00

коп.) Без ПДВ. (сума.Щоговору визначасться з урахуванням Закону Украiни "Про податок на

додану BapTicTb")

3,2. Сумацього Щоговору може буги зменшена за взаемною згодою CToplH.

Ш. ПОРШОК ЗЛЙСНЕННЯ ОПЛАТИ
4.1. Розрах}.нки за товар, що е предметом даного .Щоговdру, здiйснюються у безготiвковому

порядку грошовим rrереказом на рахунок Замовника протягом двадцяти банкiвських дriв з дати
отримання товару згiдно з накладною.
4.2. Пiдставою для проведенЕя розрахункiв с рахунок та накладна.

5. 1.Учасник зобов'язаний
даного ,.Щоговору.

Ч. ПОСТАВКА TOBAPIB
передати товар Заirловнику протягом 20 робочих днiв з дати пiдписання

VI. ПРАВА ТА ОБОВ,ЯЗКИ CTOPIH
6.1. у випадку порушення cBoix зобов'язань за цим ,Щоговором Сторони нес}"ть вiдповiда-пьнiсть,

визначену цим Щоговором та чинним в YKpaiHi законодавством.
2.2.У разi порушення TepMiHiB, визначених п. |.2,4,2 Учасник сплачуе Замовнику штрафнi санкцii
в розмiрi 0,5 Уо 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 платежу за

кожен день прострочення.
6.4. Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за повне

виконання зобов'язань, передбачених цим .щоговором,

чи часткове невиконання або неналежне
якщо воно сталося вЕаслiдок дii форс-

мажорних обставин.
6.5. СЪорона, що не ма€ можливостi належним чином виконати своi зобов'язання за цим.Щоговором

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



перешкоди та ik вгIлив на виконання зобов'язань за цим {оговором.
3.i. iJliзlъфорс-мажорних обст":_1т_l:r"нно б}ти оlд"u"рд*Ъ"о компетентним оргаЕом.

з,аобдобкх,.uй;;#;:Хi,#j]iJ;Щj:"йЖТffilil*Яц:lхfr iНхж#i,j#Ёlш,
ilЪХ?ffiТН-'trТЖНН;1;НТ#нж-#;,чиIiногозакоЕодавства.наведенавище

ЧII. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОi СИЛИ

i:i;::Щi:Т f#fffiffi-Ъ;iж*т*":,# невикоЕанЕ,I 
"?"__т"*:жне. викоЕанIuI

час укладаЕня.Щоговору та u".r"n r"
епiзьотiя, "йffъ,ц"l поза волею .,"о*1хххоi,i",iх,ЪlliЫtlх;frj#*"Jт*жн
7,2, СторОЕа, щО не може виконуваТи зобов'яЗання за цим .ЩогОвOроМ у наслiдок дii обставин

;Ёi{"#НХЪ.iТЁi;il"Щd:rХХlТЬЪЪ"ijlft"-, днiв з моменту ix виникнення
1 1 Пл-ллл,- л*---__

];i#"iT""" "]1IТ, оОЁ,u"'"i ;;";;;#;:Н" та строку ix дiт е вiдповiднi документио якi

iз CToPiH В УстаIIовлеIIому порядку;;;;;Б;;ffi;Т*"ffiЖТ:fТi"Тll'iё*^"*,тi?#*""
Учасник повертае Замовнику;;;;'"ротягом,р"Ь" 

днiв з лня розiрвuЙ ц"о.о Щоговору"VIII. ВИРIШЕННЯ СПОРIВ
:.:.#ХТ#J.;"*Хl"Ji:;ýf#"ХТ.О"'Оi*";ББооо,* зобов,язуються вирiшувати ik шляхой
8,2, У разi недосягнення Сторонам"i.од" с,,ори (розбiжностi) вирiшуються у судовому ,,орядку.Ix. строк дri договору
3,j fiii fiЖi: ;::r9::#:T:::::_ 1 

r oB,zozoo'i oi о" з1.12,2020р.9'2,ЩеЙЩОГОвiрукладастъсяiпiдписi;';:;;;;:"#;1## j j,,,,y",ол|;.r".
xI. мIсцЕзнАходжЕння тд R д IrIгтD/-ir rлт пБ--Б_r_-]оUпо"у юридишry силу.тд вднкrвсъкr рвквrdити cTopIHЗамовник:

Охтирська загальноосвiтня школа I-Irrсryпенiв М 1 Охтирськоlмiськоiради
CyMcbKoi областi
Юридична адреса:
Ц700,м. Охтирка, вул. Перемоги,2
UyMcbKa область
Поточний рахунок:
чА-9,_?s20 1 ,7203442о000200003 з 8 1 2

#.Ёчt$ф:ейська служба YKpailiни,м.КиiЪКод"еДПоУ:

Учасник:
Фiзичfrа особа-пiдпрпсмець
Фокiн Щмитро Вiкторович

,; 
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