
ДОГОВIР Xn |l
ПРО ЗАКУПIВЛЮ TOBAPIB

пд._Охтирка /l, 2020 року

ОхтирсьКа загальНоосвiтнЯ школа I-III сryпенiв ЛЬ 1 Охтирськоi MicbKoi ради CyMcbKoi

м

ОбЛаСТi В ОСОбi Директора Шульженко Iдесси АнатолiТgни, що дiс на пiдставi Статуту lдалi -
Замовник), з однiеi сторони, i d/аЛ/ /r//Ц/ПD П,ffiцо дiс на пiдставi Са//а4Йаа- ,
(далi - Учасник), з iншоi сторони, разом - Сторони, уклЕrли цей договiр про,а*е (дЙi - До.о"iр):

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
l в накладних, а

!

1 . 2. Найменування(номенклатура,асортимент)товару
1,З. Обсяги закlтriвлi ToBapiB можуть бути зменшенi
видаткiв. .ý

П. ЯКIСТЬ TOBAPIB
2.1. УчасНик гарантУс якiсть та надiйнiсть товарУ,що продасться вiдповiдно до положень Закону
УкраiЪи "Про захист прав споживачiв".
2.2.У разi поставки неякiсного товару Замовник повинен здiйснити захлiну i поставку товару
НаЛеЖНОi яКОстi прOтягом двох робочих днiв з дати отримання вiдповiдноi претензii вiд
Учасника.
2.3. Якiсть товару повинна вiдпов_iдати державним стандартчlN4.

пI. цIнА договору i

3.1 . Сума цього .Щоговору становить '0/. hчл:рп ао Ml
(вказати цифрами'та словами)

у тому числl:
(сумаа.Щоговору визначасться з урахуванням Закону Украlни "Про податок на додану BapTicTb")

З.2. Сума цього.Щоговору може бути зменшена за взаемною згодою CTopiH.
Ш. ПОРЯДОК ЗДIЙСНЕНIIЯ ОПЛДТИ

4.1. РозрахуIIки за товар, що е предметом даного Щоговору, здiйснюються у безготiвковому
порядку грошовим переказом на рахунок Учасника протягом двадцяти банкiвських днiв з дати
отримання товару згiдно з накладною.
4.2. Пiдставою для проведення розрахункiв е рахунок та накладна.

" ч. постАвкА TOBAPIB
5.1.Учасник зобов'язаний передати товар Замовнику протягом десяти робочих днiв з дати
пiдписання даного Щоговору.

VI. ПРАВА ТА ОБОВ,ЯЗКИ CTOPIH
6.1. У випадкУ порушенНя cBoik зобов'язаНь за циМ ЩоговороМ СторонИ несутЬ вiдповiдальнiсть,
визначену цим Щоговором та чинним в YKpaTHi законодавством.
2,2. У разi поруШеЕня TopMiHiB, визначених п. 1.2,4.2 Учасник сплачус Замовнику штрафнi санкцiI
в розмiрi 0,5 0^ вiд BapTocTi товару за кожен день прострочення.
6.з. У разi порушення TepMiHy оплати за отриманий товар Замовник сплачуе Учаснику пеню в
розмiрi подвiйнот облiковоi ставки Нацiонального банку Украiъи вiд суми простроченого платежу за
кожен день прострочення.
6.4. Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за повне чи часткове невиконання або неналежне
виконання зобов'язань, передбачених цим Щоговором, якщо воно стЕ}лося внаслiдок дii форс^
мажорних обставин.
6.5. Сторона, що не мае можливостi належним чином виконати cBoi зобов'язання за цим Щоговором
внаслiдоК дii форс-мажорних обставин, повинна письмово повiдомити iншу Сторону про iснуючi
перешкоди та ix вплив на виконання зобов'язань за цим !оговором.
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Заrrловник), з однiеi сторони, i
(далi - Учасник), з iншоТ сторони, р*о7- Сrо[оrr", укJIаJIи цей договiр про Tafe (ЛаЛi -,ЩОГОВiР):

I. ПРЕДМВТ ДОГОВОРУ
i в накладних, а,/

12.Най
1.3. обсяги
видаткв.

Ш. ЯКIСТЬ TOBAPIB
2.1. Учасник гарантуе якiсть та надiйнiсть товару,що rrродаеться вiдповiдно до положень Закону

УкраiЪи О'Про захист прав споживачiв",
z.i,y разi поставки неякiсного товару Замовник повинен здiйснити замiну i поставку товару

належноТ якостi протягом двох робочих днiв з дати отримання вiдповiдноi претензii вiд

Учаспика.
2.З. Якiсть товару lrовинна вiдповiдати державним стандартам.

III. цIнА до ру
З.1. Сума цього.Щоговору становить 1r /Ju/9} а/0

(вказати цифрами та словш,rи)

у тому числi:
(сумаа,Щоговору визначаеться з урахуванням Закону УкраiЪи "Про податок на додану BapTicTb")

З,2. Суаацього Щоговору може бути зменшена за взаемIIою згодою CTopiH.

W. ПОРЯДОК ЗДIЙСНЕННЯ ОПЛДТИ
4.1. Розрахунки за товар, що € предметом даного,Щоговору, здiйснюються у безготiвковому
порядку грошовим переказом на рахунок Учасника протягом двадцяти банкiвських днiв з дати
отримання товару згiдно з накладною.
4.2. Пiдставою дJuI проведення розрахункiв е рахlнок та накладна.

, Y. постАвкА TOBAPIB
5.1.УчаснИк зобов'яЗаний переДати товар Замовнику протягом десяти робочих днiв з дати
пiдписання даного .Щоговору.

VI. ПРАВА ТА ОБОВ,ЯЗКИ CTOPIH
6.1. У випадкУ порушенНя cBoix зобов'язаНь за цим.Щоговором Сторони несуть вiдповiдальнiсть,
визначёну цим,Щоговором та чинним в Украiнi законодавством.
2,2, У разi порушення TepMiHiB, визначених п. 1,2, 4,2 Учасник сплачуе ЗамовникУ штрафнi санкцiТ

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-звiлiняються вiд вiдповiдальностi за rrовне чи часткове невиконання абр неналежне

виконання зобов'язань, передбачених цим .Щоговором, якщо воно стiIлося внаслiдок дii фор.-
мажорних обставин.
6.5. Сторона, що не мае можливостi належним чином виконати своi зобов'язання за цим .Щоговором
внаслiдок дii форс-мажорних обставин, IIовинна письмово повiдомити iншу Сторону про iснlточi
перешкоди та iх вплив на виконання зобов'язань за цим.Щоговором.
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ý



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

6..7 . З метою забезпечення участi у, цивiльно-правових та господарських вiдносинах, надаемо згоду
на обробкУ, зберiганНя, викориСтання, lrоширенНя та доступ до персонаJIьних даних згiдно Закону
Украiни кПро захист персонаJIьних даних)) та iнших норм чинного законодавства. НавеДеНа ВИЩе

iнформацiя тЕжож може надаватись TpeTiM особам.

ЧП. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОi СИЛИ
7,t. Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за невиконання або неналежне виконання
зобов'язань за циМ ,Щоговором у разi виникнення обставин непереборноТ 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'язання за
непереборноi сили, повинна не пiзнiше нiж протягом
повiдомити про це iншу Сторону у письмовiй формi.
7.3, ,щоказом виникнення обставин непереборноi сили та строку ix дii с вiдповiднi документи, як1

(найменування органу, уповноваженого видавати TaKi документи)
'].4.У разi коли строк дii обставин нешереборноi сили продовжуеться бiльше нiж

цим Договором у наслiдок дii обставин
днiв з моменту ik виникнення

днlв, кожна

iз CTopiH в установлеЕому 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'язуються вирiшувати ix шляхом
вза€мних переговорiв та консультацiй.
8.2. У разi недосягнення Сторонами згоди спори (розбiжностi) вирiшгlтоться у судовому поряДкУ.

IX. СТРОК ДI ДОГОВОРУ
9.1. Щей.Щоговiр набирае чинностi з <ф> /& 2020р. i дiе до З|,|2.2020р.
9.2. Щей,Щоговiр укладаеться i пiдписуеться у 2-х примiрниках, що мають однакову юриДиЧнУ силУ.

Е

Х. МIСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКIВСЬШ РЕКВIЗИТИ CTOPIH

Замовник:
Охтирська загальноосвiтня школа I-III сryпенiв
N} 1 Охтирськоi MicbKoi ради CyMcbKoi областi
Юридична адреса:
42]00, м. Охтирка, вул. Перемоги,2
Сумська область

UA928001T203?$420000200003 3 8 1 2

ужба Украiни,м.Киiв
103

(I.А.Шульженко)
.*{

Учасник:
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