
договIр xn{9
ПРО ЗАКУПIВЛЮ TOBAPIB

щ.оддцрщq /А/ 2020 року

областi в особi директора Шульжен5о Iнесси Анатолi'tЪнИ, Що дiе на пiдставiлвIlи, що дiе на пiдставi,Ртат}ту lлалi -

що дiе на пiдставi 0а}dИlиfД- ,

lпи ттей поговiп rr.,п,Бб (o-i - До-uiт

ш

Замовник), з однiеiсторони, i
(далi - Учасник), з iншоТ сторони, разГ- СЙрони, уклали цей договiр про Tai(e (ЛаЛi - ЩОГОВiР):

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1 .1 .Учасник зобов'язуеться у 2020 роцi поставити ЗамовникQвi

Замовник - прийняти i оriлатити TaKi товари : ДК 021-

'видаткiв. д

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

УкраТни "Про захист праз споживачiв".
z.i.y разi поставки неякiсного товару Замовник повинен здiйснитьзамiну i поставку товару

належноi якостi 11ротягом двох робочих 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 rv-{a!} а} и&

(вказати и та словами)

у тому числi:
(сlмаа!,оговору визначаеться з урахуванням Закону Украiни "П$о полаток надодшlу BapTicTb")

З.2. Сума цьогО,ЩоговорУ може бути зменШена за взаемною згодою CTopiH.

ш. порядок здIЙснЕнItrя оплАти
4.1. Розрахунки за товар, що е предметом даного .Щоговору, здiйснюються у безготiвковому

порядку грошовим переказом на рахунок Учасника rrротягом двадцяти банкiвських днiв з дати

отримання товару згiдно з накладною.
4.2. Пiдставою для проведення розрахункiв с рахунOк та накJIадна.

. 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 своiх зобов'язань за цим,Щоговором Сторони несуть вiдповiдальнiсть,

визначену цим Щоговором та чиннllм в YKpaiHi законодавством.
2.2.У разi поруШ."rr",.priHiB, визначених п. 1.2,4"2 Учасник сплачуе Замовнику штрафнi санкцiТ

в розмiрi 0,5 Уо вiд BapTocTi товару за кохtен день прострочення.
6.3. У разi порушення TepMiHy оплати за отриманий товар Замовник сплачус Учаснику пеню в

розмiрi подвiйноi облiковоi ставки Нацiонального банку Украiни вiд суми простроченого платежу за

кожен день простроченЕя.
6.4. Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за повне
виконання зобов'язань, передбачених цим .Щоговором,

чи часткове невиконання або'неналежне
якщо воно стztлося внаблiдок дiТ фор"-

мажорних обставин.
6.5. Сторона, що не мае можливостi належним чином виконати своi зобов'язання за цим Щоговором
внаслiдок дii форс-мажорних обставин, повинна rrисьмово повiдомити iншу Сторону про iснуючi
перешкоди та iх вплив на виконання зобов'язань за цим,Щоговором.

1 . 2. Найменування(номенклатура,асортимент)товару
1.3. Обсяги закупiвлi ToBapiB можуть бути зменш iд реа-пьного фiнансування



6.6. Iснрання форс_мажорних обставин IIовинно бути пiдтверджено коуl:тентним органом,

6.'l.зметою забезпечення yracTi у, цивiльно-правових та господарських вiдносинах, flадаемо згоду

на обробкУ, зберiгання, викориiтzшня, поширення тадостуII до персонаJIьних даних згiдно Закону

УкраiнИ <Про захист персонаJIьних даЕих> та iнших норм чинного законодавства, Наведена вище

iнформачi"Ъuпо* може надаватись TpeTiM особам,

ЧII. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОi СИЛИ

7.Т.СторонизвiльняютьсяВiдвiДповiдальностiЗанеВиконанняабоненалежнеВиконанЕя
зобов'язань за цим ,Щоговором у разi виникнення обставин непереборноi сили, якi не iснува_пи пiд

час укладацня.Щоговору та виникJIи ,ro.u 
"ona,o 

Cropi* |u"арiя, катастрофа, стихiйне лихо, епiдемiя,

iЪ]ЪlТ;];#Н}? -"же викоЕувати зобов,язаЕня за цим ЩоговороМ У НаСЛiДОК Дii ОбСТаВИН

непереборноi сили, повинна не пiзнiше нiж протягом днiв з моменту iх виникнення

повiдомити про чa i"-y Сторону у rrисъмовiй формi, 
dл лблла/l, i, пiт о пiпповiпнi локументI

7.з, Доказом виникнення обставин непереборнътъили та строку ix дii е вiдповiднi докупленти, якl

видаються

li,уо*,-";;ЪЪll'JЪ?i#в#'*,J",реоор*,:"il_уз"fl:lrý1:5i:#_*"_ff;?"у""

YIII. ВИРIШЕНIlЯ СПОРIВ

8.1. У випадку виникнення спорiв або розбiжностей Сторони зобов'язуютъся вирiшувати iх цтляхом

взаемних переговорiв та консультаuiй,

8.2. У разi недос".rr"rrо Сторонами згоди спори фозбiжностi) вирiпryються у судовому порядку,

Ix. строк дi договору
9,1. щей,щоговiр набирае чинностi , ,&r, ф ,1020р. 

i дiе до з|,|2,2020р,

9.2. Цей ЩоговiР упоuдu.ruся i пiдписrЙu"", Ъ* *",Цниках, що мають однакову юридичну силу,

,

х.МIСцЕЗнАхоДжЕнн'IТАБАнкIВсъкIРЕкВIЗиТисТоРIн

;,; illp|,fx06

Замовник:
Охтирська загальноосвiтня школа I-III сryпенiв

Ns 1 (iхтирськоi MicbKoi ради Сумськоi областi

Юридична адреса:
42i0O,M. Охтирка, вул. Перемоги,2
Сумська область

UА928ащ,?2р_ФЖ000200003 3 8 12

УкраiЪи,м.Киiв

.А.Шульженко)

з" i?,ii;*?


