
ДОГОВIР Xn 63
ПРО ЗАКУПIВЛЮ TOBAPIB

м,охтиока /с 2020 року

Охтирська загальноосвiтня
областi в особi директора Шулц:

школа I-III сryпенiв ЛЪ 1 Охтирськоi MicbKoi ради CyMcbKoi
лi'tвни, що дiе на пiдставi;С;атуту (дя"i -

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1.Учасник зобов'язуеться у 2020 роцi поставити Замовниковi
замовник - ппийil luлtuйлt

1 оплатити так товари :

П. ЯКIСТЬ TOBAPIB
2.1. Учасник гарантус якiсть та надiйнiсть товару,що rrродаеться вiдповiдно до положень Закону
УкраiЪи "Про захист прав споживачiв".
2.2.у разi поставки неякiсного товару Замовник повинен здiйснити замiну i поставку товару
належноi якостi протягоМ двох робочих днiв з дати отримання вiдповiдноi претензii вiд
Учасника.
2.3. Якiсть товару повинна вiдповiдати державним стандартам.

ШI. ЦIНА ДОГОВОРУ
3. 1. Сума цього,Щоговору 

"rurоurrо/|6Г. 
Р rLц/lу'

(вказати цифрами та сirовm,rи)

у тому числ1:
(сумаа,ЩоговОру визначаетЬся з урахуваНням ЗаконУ УкраiЪи "Про податок на додшту BapTicTb'')

З.2. Сумацього Щоговору може бути зменшена за вза€мною згодою CTopiH.
ry. порядок здIЙснЕння/оплАти

4.1. Розрахунки за товар, що с rrредметом даЕ,ого,Щоговору, здiйснюються у безготiвковому
порядку грошовим переказом на рахуяок Учасника протягом двадцяти банкiвських днiв з дати
отримання товару згiдно з накпадною.
4.2. Пiдставою для проведення розрахункiв е рахlнок та накладна.

5.1.Учасник зобов'язаний перед"," *#:fif#i;:i"iJJ:есяти робочих днiв з дати
пiдписання даного .Щоговору.

VI. ПРАВАТА 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 TePIvIiHiB, визначених п. 1.2,4.2 Учасник сrrлачуе Замовнику штрафнi санкцii
в розмiрi 0,5 ОА вiд BapTocTi товару за кожен день прострочення.
6.з, У разi порушення TepMiHy оплати за отриманий товар Зmдовник сплачуе Учаснику пеЕю в
розмiрi подвiйноi облiковот ставки Нацiонального банку Украiъи вiд суми простроченого платежу за

/2а а4

кожен день прострочення.
6.4. Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за повне чи часткове
виконання зобов'язань, передбачених цим .щоговором, якщо воно
мажорних обставин.
6.5. СторОна, щО не ма€ можливостi належним чином виконати своi зобов'язання за цим Щоговором
внаслiдок дii форс-мах(орних обставин, повинна письмово повiдомити iншу Сторону про iснlточi
перешкоди та ix вплив на викоЕання зобов'язань за цим Щоговором.

невиконання або HeHaJTeжHer
стаIося внаслiдок лii форс-



!,!, !снrвання форс-мажорних обставин гIовинно бути пiдтверджено компетентним органом.6,'l , З метОю забезпеЧення учасТi у, цивiльно-rrрu"о""* ,u .оaarодарських вiдносинах, надаемо згодуна обробку, зберiгання, використання, поширення та доступ до персонаJIьних даних згiдно ЗаконуУкраiни кПро захист персональних дани"о,Ъ i"-"x норм чиIlного законодавства. Наведена вищеiнформацiя також може надаватись TpeTiM особам. 
i

YII. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОi СИЛИ
7,1" Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за невиконаннrI або неналежне виконанIuIзобов'язань за цим Щоговором у разi виникнення обставин ЕепереборноТ сили, якi не iснували пiдчас укладання,Щоговору та виникли поза волею CTopiH (аварiя, *uru"фобq стихiйне лихо, епiдемiя,епiзоотiя, вiйна тощо).
7,2, Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим .Щоговором у наслiдок дii обставиннеперебоРноi сили, гIовинна не пiзнiше нiж протягом днiв з моменту ik виникненняповiдомити про це iнпry Сторону у письмовiй бормi.
7,3, Щоказом виникнення обставин неперебор"ЪТЪ"п" та строку ix дiТ с вiдповiднi докрtенти, якiвидаються

дч llll^ Лtrlб, Iiз cTopiH в установленому порядку мае право розiрвати цей Щоговiр. У разi попередньоi оплатиУчасник повертае Замовнику кошти протягом тр"Ь* днiв з дня розiрвання цього Щоговору.
VIII. вирIшЕннrI CIIOPIB

8,1, У випадкУ виникненнjI спорiв або розбiжностей Сторони зобов'язуються вирiшувати ix шляхомвзаемних переговорiв та консулътацiй.
8,2,У разi недоСягЕенЕr{ Сторона:чrи згодИ спорИ (розбiжноСтi) вирiшуються у судовому порядку.

Ix. строк дi договору
?.1.:Ц"t,Щоговiр набирае чинностi з <<И>___и _2020р. i дiе до З|.|2.202Ор.
9,2, Щей Щоговiр укладаетъся i пiдписуЙ", у 2*, 

"р"*фниках, що мають однакову юридичну силу.
0

Х. МIСЦЕЗНАХОДЖЕННrI ТА БАНКIВСЬКI РЕКВIЗИТИ cToPIH
Замовник:

Охтирська загальноосвiтня школа I-III сryпенiв
М 1 Охтирсько[ MicbKoi ради CyMcbKoI областi
Юридична адреса:
42700, м. Охтирка, вул. Перемоги,2
Сумська область
Поточний рахуIIок:
U,А9fii@Oiйж4 42000 02000 0з з 8 1 2

служба УкраТни,м.КиiЪ

(I.А.Шульженко)


