
ДОГОВIР Xn 6/
ПРО ЗАКУПIВЛЮ TOBAPIB

Jlц+ / 2020року
Охтирська загальноосвiтня школа I-IIIобластi в особi директора Шульженко I

сryпенiв ЛЬ 1 OxTl
д_,л_л_::.*____ lрськоiмiсько[радиСумськоi

(далi - Учасник), з iншоТ 
"rоро"!

За"пловник), з однiеi;сrоро"", i
- Сторони, уклали цей договiр 

"ро "uffiffiБiр),

Анатолrriвни, що дiе на пiдставi crur"йи: ? ;Ё #;; ;;;i,эйй;il #*' -

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1*}н::i:"_l:_"::у::1.:r_19?9роцiпоставитиЗu*о",,"поqiтовари,зазнаЗаловник - прийняти i ooour"r"luii;;й ;Ёъ;'':;i;
] 3 Iу::Y]""Цчоп{е нклат}?u,u.БрйiБfrъfrl
l_ij 

rо..r., закупiвлi ToBapiB можуть бути зменшЙ
видаткlв.
, ý

II. ЯКIСТЪ TOBAPIB

!*Ъ#:ffi':ЖХЖi"Ж###,:* "o"uor,*o rooouuru." вiдповiдно до- положень закону
2,2,у разi поставки неякiсно"о ,o"upy Замовник повинен здiйснити за:иiну i поставку товаруналежноТ якостi протягом двох робочих днiв , ou"" оrр"манЕя вiдповiдноi'претензii вiдУчасника.
2.3. Якiсть товару повинна вiдповiдати державним стандартаI,I.

IrI. цrн^ договору
'/lt И ёrпоrr, /}l///az9l

З.1 . Сума цього .Щоговору становить

у тому числi:

U7,
(вказати чибраомGа сБuми;

йца

З,2, Сума цього !оговору може бr," .;;;;.йl; iЖiiЖНf;#ffid;
tv. порядок здIЙснЕнIL,I @плАти

i;'#'ffi 
"*ii,lТ#;fl";;жЖ;Ъ*::::Д11":_:tl,здiйснюютьсяубезготiвковомуж#1#:r":1н,::::-::Y jij:1**y"*""-"fi;;;.#;#ffi ЖПJ"ff;

91риgання товару згiдно з накладною. дII1в з дати
4,2,Пiдставою длЯ проведеЕНя розрах,,Iкiв е рахунок та Еакладна.

ч. постАвкА T9BAPIB

*1,IiiНх1llrlНffiiJ"Ш:еДати тоВар Заlловнику протягом десяти робочих днiв з дати

6.1. У випадку порушенн, 
""У''1'1itJ,#f..o"""""i'i:fll{trЁЪони несугь вiдповiда_шьнiсть,визначену цим Щоговором та чинним в YKpaiHi.;;;;*cTBoM.

2,2, У разi поруШення TepMiHiB, визначениХ п. 7.2, 4.2 УчаснИк сплачуе Замовнику штрафнi санкцiiв розмiрi 0,5 Уо Вiд BapTocTi товару за кожен день прострочеЕЕя"6,з, У разi порушення терМiну^Ьплати за отриманий товар Замовник сплачуе Учаснику ,,еЕю в
il*ТЖfЖ.o]r""ТЖОi''"u"o" Нацiональ";,; а;;;у укрЬи 

"й;;;; ,,рострочеЕого платежу за
6,4, Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за повIIе чи часткове невиконанЕя абQ. неналежне
;Ж:ЪНJ;::;""#.*Ь, 

ПеРеДбаЧеНИХ ЦИМ Щоговором, якщо воно сталося внаслiй дiт форс_
6,5, Сторона, що не мае можливостi належним чином виконати своi зобов'язання за цим Щоговоромвнаслiдок дii форс-мажорних обставин, повинна письмово повiдомити iншу Сторону про iснуючiперешкоди та ix вплив IIа виконання зобов'язань за u"* Доaо*ором.



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

6.7.з метою забезпечення yracTi у, цивiльно-правових та господарських вiдносинах, надаемо згоду

на обробкУ, зберiгання, використання, поширення та доступ до персонr}льних даних згiдно Закону

Украiни кПро захист гIерсональних даних) та iнших норм чиннрго законодавства. Наведена вище

iнформацiя також може Еадаватись TpeTiM особам.

ЧII. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОi СИЛИ
1.|. Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за невиконI}нIUI або ЕенЕIлежне викоЕаннrI

зобов'язань за цим ,Щоговором у разi виникнення обставин непереборноi сили, якi не iснрали пiд
час укладання ЩогоВору та виникJIИ поза волеЮ CTopiH (аварiя, катастрофа, стихiйне лихо, епiдемiя,

епiзоотiя, вiйна тощо).
7.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язчшня за цим Щоговором у наслiдок дiТ обставин

непереборноi сили, повинIIа не пiзнiше нiж протягом днiв з моментУ iх виникненнЯ

повiдомити про це iншry Сторону у письмовiй формi.
7.3. Доказом виникнення обставин непероборноi сили та строку Тх дii е вiдповiднi документи, якi

видаються
(найменування органу, уповноваженого видавати TaKi докlменти)

7:4.У разi коли строк дiТ обставин непереборноi сили продовжуеться бiльше нiж днiв, кожна

iз cTopiH в установленому порядку мае право розiрвати цей .щоговiр. У разi попередньоi оплати

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

VIII. ВИРIШЕННЯ СПОРIВ
8.1. У випадку виникнення спорiв або розбiжностей Сторони зобов'язlтоться вирiшувати ix шляхом

взаемних переговорiв та консультацiй.
8.2. У разi недосягнеЕня Сторонами згоди спори фозбiжностi) вирiшуються у судовому порядку.

Ix. строк лi договору
9.1. Цей,Щоговiр набирае чинностi " 

,,Щ, Й Z020p. i дiе до З|.|2.2020р.
9.2. I]ей !оговiр укJIадаеться i пiдписуеться у 2-х примiрниках, що мають однакову юридичну силу.

g

Х. МIСЦЕЗНДХОДЖЕННЯ ТД БДНКIВСЪКI РЕКВIЗИТИ CTOPIH

'!"Ьф

i Учасник:

Иuпфtа, -/,ла 5, trлфа//z{зи 5,

птп|0,0,

Замовник:
Охтирська загальноосвiтня школа I-III сryпенiв
ЛЪ l, Охтирськоi MicbKoi ради CyMcbKoi областi
Юридична адреса:
42700,м. Охтирка, вуп. Перемоги,2
Сумська область
Поточний рчж}нок:
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