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договIр xn !С
ПРО ЗАКУПIВЛЮ TOBAPIB

цл.Охтирка Д Ш 2020року

ОхтирсьКа загальнОосвiтня школа I-III сryпенiв ЛЬ 1 Охтирськоi MicbKoi ради CyMcbKoiобластi в особi директора Шудредк9.Iнесси Анатиlir^вни, що дiJ на пiдставi

(далi - Учасник), з iншоi сторони, р*оЙ -tйрйý-*и цей договiр .rро **
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.Учасник зобов'язуеться у 2020 роцi поставити Замовниковi
Замовник - прийняти i оплатити,u*i,o"up" : ЦК O2Т-20I5: l&,

1 .2. Найменування(номенклатурu,u"орr"r."rЛо*ру Jlл /аЦа/-4Ф
1.3. обсяги закупiвлi ToBapiB можуть бути зменшенi залежно вiд реального фiнансуваннявидаткiв.

П. ЯКIСТЪ TOBAPIB
2_,l, УчасНик гарантУе якiстЬ та надiйнiсть товару,що продаеться вiдповiдно до положень Закону
УкраiЪи'ОПро 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 стаЕдартам.

пI. цIнА до
3" 1. Сума цього .Щоговору становить Uuп rlul оЮ Ллч

у тому числ1:
(вказати цифра:r.rи та словами)

(суrvrаа.Щоговору визначасться 3 урахуванням Закону Украiни "Про подu"оп надодану BapTicTb'')
З.2. Сумацього Щоговору може бути зменшена за вза€мною згодою CTopiH,

ry. порядок здЙснЕнIЯ оплАти
4,1, Розрахунки за товар, що е предметом даного Щоговору, здiйснюються у безготiвковому
порядку |рошовим переказом на рах|нок Учасника протягом двадцяти банкiвських днiв з датиотримання товару згiдно з накладною.
4,2, Пiдставою для проведення розрz}хункiв с рахунок та накладна.

ч. постАвкА. TOBAPIB
5,1,Учасник зобов'язаний передати товар Замовнику протягом десяти робочих днiв з датипiдписання дiшого .Щоговору.

\/I. ПРАВА ТА ОБОВ,ЯЗКИ CTOPIH
6,1, У випадкУ порушенНя cBoik зобов'язаНь за циМ Щоговором Сторони несуть вiдповiдальнiсть,
визшачену цим !оговором та чинним в YKpaiHi законодавством.
2,2,У разi порушення TepMiHiB, визначених п. 7.2,4,2 Учасник сплачуе Замовнику штрафнi санкцii
в розмiрi 0,5 Уо вiд BapTocTi товару за кожен день прострочення.
6 з, У разi поруШення TepMiHy оплати за отриманий товар Замовник сплачуе Учаснику пеню в
розмiрi подвiйноI облiковоi ставки Нацiональнъго банку Украши вiд суми простроченого платежу закожен день прострочення.
6,4, Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за повне чи часткове невиконаЕня*або'Ееналежне
виконання зобов'язань, передбачених цим Щоговором, якщо воно сталося внаслiдок дii форс-мажорних обставин.
6,5, Сторона, що не мас можливостi належним чином виконати своi зобов'язання за цим.Щоговоромвнаслiдок дii форс-мажорних обставин, повинна письмово повiдомити iншу Сторону про iснуючiперешкоди та ix вплив на викоЕання зобов'язань за цим Щоговором.



6.6. Iснування форс-мажорних обставин повинно бри пiдтверджено компетентним органом.
6"7, З метОю забезпечення yracTi у, цивiльно-правови" та .осподарських вiдносинах, надаемо згоду
на обробкУ, зберiганНя, викориСтання, поширенНя та достУп до персОнальних даних згiдно Закону
украiъи uпро захист персональних даних> та iнших норм чинного законодавства. Наведена вище
iнформацiя також може надаватись TpeTiM особам.

ЧП. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОi СИЛИ
7.1- Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за невиконаннJI або ненr}лежне виконаннrI
зобов'язаНь за циМ .ЩоговороМ у разi виникненнrI обставин непереборноi сили, якi не iснlъали 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.

цим Щоговором
днlв з

у наслiдок дii обставин
моменту ix виникнення

вирlшувати 1х шляхом

у судовому порядку.

VIII. ВИРIШЕННЯ СПОРIВ
8.1. У виIIадкУ виникнення спорiв або розбiжностей Сторони зобов'язуються
взаемних переговорiв та консультацiй.
8.2. У разi недосягнення Сторонами згоди спори (розбiжностi) вирiшуються

9.1.
9.2.

Ix. строк дi договору
4,Цей Щоговiр набирае чинностi з ф$ а,, ZOZOp. i дiе до 31 .I2.202Op.

щей Щоговiр укладасться i пiдписуетьсяу 2-хпримiрниках, що мають однакову юридиц{у силу.

Е
Х. МIСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БAHKIBCьKI РЕКВIЗИТИ CTOPIH

Замовник:
Охтирська загальноосвiтня школа I-III сryпенiв
ЛЬ 1 Охтирськоi MicbKoi ради CyMcbKoi областi
Юридична адреса:
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