
ДОГОВIР Ns 6
ПРО ЗАКУПIВЛЮ TOBAPIB

щ ilS/ _2021 року
ц-охщрща 

-Охтирська загальноосвiтня школа I-III сryпенiв NЬ 1 Охтирськоi MicbKoi ради CyMcbKoi

бластi в особi директора ШульженКо IнессИ АнаiолiiвнИ, Що дiс на пiдставi Статуту (далi -

Замовник), з однiеТ 
"rоро"",- 

i ФоП.Щульська о.м. тцо дiе на пiдставi Свiдоцтва про державну

реестрачiю, (далi - Учасник), з iншоi ЬrЪро"", разом - Сторони, уклz}ли цей договiр про таке (да_тli -

Щоговiр):

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1 .Учасник зобов'язуеться у Z02:I роцi поставити Замовниковi товари, зазначенi в накладних, а

Замовник - rrриruЫ i опriатити,uni,о"uри : ЩК 021-20|5:24910000-6 КлеТ ,

1.2. Найменування(номенклатурu,u"орr"Й.нт)товару клей для шпалер. клей-пiна,

1.З. обсягИ закупiвлi ToBapiB можуть буr".Й*u"й .-* 
"iд реального фiнансрання видаткiв.

aI. якIстъ TOBAPIB

2.1. УчасНик гарантУе якiстЬ та надiйнiсть товарУ,що продасться вiдповiдно до положень Закону

Украiни "Про захист прав споживачiв",
2.2.у разi поставки неякiсного товару Замовник повинен здiйснити замiну i поставку товару

шалежноi якостi протягом двох обочих днiв з дати отримання вiдповiдноi претензii вiд Учасника,

2.3. Якiсть товару повинна вiдповiдати державним стандартам,

3.1. Сlма цього ,Щоговору становить

у тому числl:
(срtаа.ЩоговОру визначаеться з урахуванням Закону Украiни "Про податок на додану BapTicTb")

3.2. Сума цього Щоговору може бути зменшена за взасмною згодоrd CTopiH,

IV. ПОРЯДОК ЗДЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

4.1. Розрахунки за товар, що е предметом даного ,Щоговору, здiйснюються у безготiвковому

порядкУ грошовиМ IIереказоМ на рахунОк УчасниКа протягоМ двадцяти бшrкiвських днiв з дати

отримання товару згiдно з накладною.
4.2. пiдставою для проведення розрахункiв е рахунок та накладна.

' ч. постАвкд товдрrв
5.1.учасник зобов'язаний передати товар Замовнику протягом двадцяти банкiвських 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 YKpaiHi законодавством,

2.2,У разi порlтпення TepMiHiB, визнач"""* r. |.2,4,2 Учасник сплачу€ Замовнику штрафнi санкцii

в розмiрi 0,5 О/о вiд BapTocTi товару за кожен день прострочення,

o.j. У разi поруш.""" ,"p*iHy оплати за отриманий товар Замовник оплачуе Учаснику пеню в

розмiрiъодвiььi облiковоi ставки Нацiонального банку Украiъи вiд сlми простроченого платежу за

чи часткове новиконаннli або нена-шежне

якщо воно стаJIося внаслiдок дii форс-

мажорних обставин.
6.5. СторОна, щО не мае можливостi належним чином виконати cBoi зобов'язання за цим Щоговором

кожен день прострочення.
6.4. Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за повне

виконання зобов'язань, передбачених цим rщоговором,

ПI. ЦIНА ДОГОВОРУ

(вказати цифрами та словш,rи)



внаслiдоК дiТ форс-МажорниХ обставин, повинна lrисьмово повiдомити iншу Сторону fiро iснуючt

перешкоди та ik вплив на виконання зобов'язань за цим ,Щоговором.
6.6. Iснування форс-мажорних обставин повинно бути пiдтверджено компетентЕим органом.

6.'7,З метОю забезпеЧення yracTi у, цивiлЬно-правоВих та госпсiдарСы(D( вiднОсrанах, надаемо згоду

на обробКу, зберiгаНня, викорИстання, поширення та доступ до пepcoHElJIbHIаr( даЕш( згiдно Закону

Украiни <Про захист персональЕих даних> та iнших норм IмнIIого законодавства. Наводена вище

iнформацiя також може Еадаватись TpeTiM особалл.

ЧII. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОi СИЛИ
7.|. Сторони звiльнлоться вiд вiдповiдальностi за IIевиконаншI абО ненz}лежсIе виконаннЯ

зобов'язань за цим ,Щоговором у разi виникнення обставин непереборноi сили, яlсi не iснували пiд

час укладання ,ЩогоВору та виIIикJIИ поза волею CTopiH (аварiя, катастрофа, стихiйне JIихо, епiдемiя,

епiзоотiя, вiйна тощо).
7.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим ,Щоговором у наслiдок дii обставин

непереборноi сили, повинЕа не пiзнiше нiж протягом днiв з моменту ix виникнення

повiдомити про це iнщу Сторону у письмовiй формi.
7.3. ДоказОм виникнення обстаВин неrЕреборноТ сили та строку i'x дii е вiдповiднi документи, якi

видаються
(найменуВанЕя оргаНу, уtIовноВаженого видавати TaKi документи)

7.4.У разi коли строк дii обставин непереборноi сили продовжуеться бiльше нiЖ днiв, кожна

iз CTopiH в установленому порядку мас право розiрвати цей,Щоговiр. У разi попередньоТ оплати

Учасник повертае Зшловнику кошти протягом трьох днiв з дня розiрвhннJI цього ,Щоговору.

VIII. ВИРIШЕННЯ СПОРIВ
8.1. У випадку виникнення спорiв або розбiжностей Сторони зобов'язуються вирiшувати ix шляхом

взасмних переговорiв та консультацiй.
8.2. У разi недосягнення Сторонами згоди спори (розбiжностi) вирirrrylоться у судовому порядку.

Ix. строк лi договору
9.1. I]ей,щоговiр набирае чинностi з кЩ, d/l z021p. i дiс 4о ЗI.|2.202lр,
9.2. I_{ей Щоговф укладаеться i пiдписуБu"" у Z-,,rр"rЦ"rпu*, що йають однакову юридичну силу.

xI. MIC нАхо А БАнкI
Замовник:

Охтирська загальноосвiтня школа I-ПI
сryпенiв }l} l, Охтирськоi MicbKoi ради
CyMcbKoi областi
Юридична адреса:
42700,м. Охтирк6, вул. Перемоги,2
Сумська область
Поточний рахунок:
UA378201 720з442100050000зз 8|2 '

ка служба Украiни,м.Киiв
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Учасник:
ФОП,Щульська О.М.
Юридична адреса: 42700, Сумська обл.

м.Охтирка, вул. В.Зарiчна,9 1

Поточний рахунок:
UA983375680000000260053 1 08256
АТБВ 10018/050 АТ <Ощадбанк>

Код 275930З027
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BCb{tI рЕквIзити cToPIH



,Щодаток J\Ъl

до договору

l_J\ъ

Специфiкацiя до договору
вiд<< 0&>> е' 202lp.

J\ъ

г/п
НайIrценуватшrя пред4ету

Зilý/tliвJli
дк 021-2015 Одцilщi

Bla,lipy
Кiлькiс

ть

I-{iHa
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одIнI4

що
без
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I]iHa
за

одшшцо
зпlр
(грн.)

Сума
без

пш
0рн)

С\аrла

зпщ
(грн.)

I Клей для шпалер Метилан
24910000-6 шт 4 85,80 з4з,20

2 Клей-пiна проф.Титан
249l0000-6 Шт. 2 |12,00 з44,00

F

безГIлB (.рн.) 68,1,20

q

ГIJts (грн.)

Всього з ПlР (грн) 68],20

Юридичнi адреси cTopiн:

Учасник:
ФОП Щульська О.М.
Юридична адреса: 42700, Срrська обл.

м.Охтирка, вул. В.Зарiчна,9 1

Поточний рахунок:
UА98з375680000000260053 1 08256

АТБВ 10018/050 АТ коцадбанк>

( Щульська О.М.)

Замовник:
Охтирська загальноосвiтня школа I-ПI
сryпенiв М l, Охтирськоi MicbKoi ради
CyMcbKoi областi
Юридична адреса:
42700, м. Охтирка, вул. Перемоги,2
Сумська область
Поточний рахунок:
UАз 7820 1,7 20з 4421000500003 3 8 1 2

служба Украiни,м.Киiв
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