
договIр ль 36
ПРО ЗАКУПIВЛЮ TOBAPIB

м.охтирка 29"07 " 2020 року

Охтирська загальноосвiтня школа I-III сryпенiв NЬ 1 Охтирськоi MicbKoi ради CyMcbKoi
областi в особi директора Шульженко Iнесси Анатолiiвни, Що дiе на пiдставi cTiTpy rйi -
Замовник), з однiеi сторони, i Фiзичца особа-пiдпри€мець Колодяжний €вген Юрiйович, що дiе
на пiдставi що дiе на пiдставi виписки едрпоу, (далi - Учасник), з iншоi 

"rоро"", рrlзом - Сторони,
уклzrли цей договiр про таке (далi - Щоговiр):

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1.Учасник зобов'язуеться у 2020 роцi поставити Замовниковi товари, зазначенi в накладних, а
Заrrловник - прийняти i оплатити TaKi товари :

ДК 021-2015:30190000-1 (Офiсне устаткування та приладдя рiзне>>

1 .2. Найменування(номенклатура,асортимент)товару:

, Килимок дитячий (литячий каремат)
1.3. обсяги закlrлiвлi ToBapiB ,о*уr"tути зменшенi залежно вiд реального фiнансування видаткiв.

Ш. ЯКIСТЬ TOBAPIB
2.1. Учасник гарантуе якiсть та надiйнiсть товару,що продаеться вiдповiдно дб положень Закону
УкраТни "Про захист прав споживачiв".
2.2.у разi поставки неякiсного товару Замовник повинен здiйснити заrrлiну i поставку товару
належноi якостi протягом двох обочих днiв з дати отримання вiдповiдноТ претензii вiд Учасника
2.3. Якiсть товару повинна вiдповiдати державним стандартам.

ПI. ЦIНА ДОГОВОРУ
3.1. Сума цього.Щоговору становить 2024,00грн. (лвi тисячi двадцять чотири гривпi 00 копiйок)
Без fIДВ. (сума.ЩоговорУ визначаеТься з урахУванняМ ЗаконУ УкраiЪИ "Про податок на додану
BapTicTb")

3.2. Сума цього Щоговору може бути зменшена за взаемною згодоюqсторiн.
ry. порядок злЙснЕння оплАти

4.1. Розрахунки за товар, що € предметом даного Щогоliору, здiйснюються у безготiвковому
порядкУ грошовиМ перек€LзоМ на рахунок Замовника протягом двадцяти банкiвських днiв з дати
отримання товару згiдно з накладною.
4.2. Пiдставою для tIроведення розрахункiв с paxlTroк та накладна.

5.1.Учасник зобов'язаний перед"." *#:"Ж}li;:rЪ-#0 робочих днiв з дати пiдписання
даного Щоговору.

чI. прАвА'тА оБов,язки cToPIH
6.1. у виrrадку порушоння cBoik зобов'язань за цим ,Щоговором Сторони несуть вiдповiдальнiсть,
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 ОА вiд BapTocTi товару за кожен день прострочення.
6.3. У разi порушення TepMiHy оплати за отриманий товар Залловник сплачуе Учаснику пеню в
розмiрi подвiйнот облiковоi ставки Нацiонального банку Украiни вiд сlми простроченого платежу за
кожен день прострочешня.
6.4. Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за повне чи часткове невиконання або неналежне
виконання зобов'язань, передбачених цим .Щоговором, якщо воно стаJIося внаслiдок дii форс-
мажорних обставин.
6.5. СторОна, щО не маС можливоСтi належним чиноМ виконати своi зобов'язання за цим,Щоговором
внаслiдоК дii форс-мажорних обставин, повинна ттисьмово повiдомити iншу Сторону про iснуючi



перешкодИ та iх вплиВ IIа виконанЕя зобовlязань за цим Договором.6,6, Iснування форс-мажорних обставин повинно бути пiдтв.рд*""о компетентним органом.6"7 , З метою забезпечеННя yT acTi у, цивiльно-.rрu"о""* ,u .о"rооuрських вiдносинах,: надаемо згодуна обробкУ, зберiганНя, викориСтання, поширення та дост).п до пdрсонzlJlьних даних згiдно Законуукраiъи кпро захист персональних данихо.ъ i"*"* норм чинного законодавства, Наведена вищеiнформацiя також може надаватись TpeTiM особалл. 
]

ЧII. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОi СИЛИ
7 "|" Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за невиконанIUI або HeHrlJIeжHe виконанЕrIзобов'язань за цим .Щоговором у разi виникнення обставин непереборноТ сили, якi не iснрали пiдчас }кладання,Щоговору та виникJIи fIоза волею CTopiH (аварiя, 

";ruйфа, стихiйне лихо, епiдемiя,епiзоотiя, вiйна тощо). - -Г- -

7,2, СтороЕа, що не може виконувати зобов'язання за цим Щоговором у наслiдок дii обставиннеперебоРЕоi сили, повинна не пiзнiше нiж протягом днiв з моменту iх виникненняповiдомити про це iншу Сторону у письмовiй бормi.7,3, ,ЩоказОм виникнення обстаВин неперебор,rЪТЪ"rr" та строку ix дii е вiдповiднi документи, якiвидаються

Т !;!л!,:'_коли сТр ок дii о б ставин н епер е борноi сили "й;;;;у;;;;;ъj;#;
"-;;;;;й;#;#ff tffi,":т,:

VIII. ВИРIШЕННrI СПОРIВ
8,1, У ви''адку виникнення спорiв або розбiжностей Сторони зобов'язуються вирiшувати ix шляхомвзаемних переговорiв та консультацiй.
8,2,У разi недосягIIонн,I Сторонами згоди спори (розбiжностi) вирiшгроться у судовому порядку.

Ix. строк лi договору
?,1. Ч.й Щоговiр набирае чинностi з 29. 07. 202Op.i дiе до З\,12.2020р.
9,2, Щей ЩоговiР укладаетьСя i пiдписУеться у Z-х rrр"*iрниках, *о,i.ru однакову юридичну силу.

ВIЗИТИ СТОРIН
Замовник:

Охтирська загальноосвiтня школа I-III
сryпенiв ЛЬ 1 Охтирськоi MicbKoi ради
CyMcbKoi областi
Юридична адреса:
42700, м. Охтирка, вул. Перемоги,2
Сумська область
Поточний рчжуЕок:
UA92820 1 7 20з 4420а0020000з з 8 1 2

,/ ".1 I.А.Шульженко

Учаспик:
ФiзичЁа особа-пiдприемець

Колодяжний €вген Юрiйович
Код СДРПоУ 3463l0353 1

42700, Сlмська обл., м. Охтирка, вул.
Паркова, будjЦ
р/р UA 923 4443862 в


