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договIр м /
ПРО ЗАКУПIВЛЮ TOBAPIB

м.Охтцрка a2j/ 2021 року

Охтирська загальноосвiтня школа I-III сryпенiв ЛЬ 1 Охтирськоi MicbKoi ради CyMcbKoi
бластi в особi директора IТIульженко Iнесси АнатолiiЪни, що дiе на пiдставi Статуту (далi -
Заruовник), з однiеi сторони, i ФОП.Щульська О.М. що дiе на пiдставi Свiдоцтва про державну
реестрацiю, (далi - Учасник), з iншоi сторони, рzlзом - Сторони, укл€rли цей договiр про таке (да-пi -

Щоговiр):

, I. прЕдмЕт договору
1.1.Учасник зобов'язу€ться у 2021 роцi поставити Замовниковi товари, зазначенi в накладних, а
Замовник - прийняти i оплатити TaKi товари :,ЩК 02I-2015:44810000-1 Фарби.
1 .2. Найменування(номенклатура,асортимонт)товару фарба ВДА. колорекс.
}.3. Обсяги закупiвлi T-oBapiB можуть ffти зменшенi залежно вiд реального фiнансування видаткiв.

П. ЯКIСТЬ TOBAPIB
2.1. Учасник гарантус якiсть та надiйнiсть товару,що продаеться вiдповiдно до положень Закону
Украiни "Про захист прав споживачiв". 4

2,2.У разi поставки неякiсного товару Замовник повинен здiйснити замiну i поставку товару
гrалежноi якостi протягом двох обочих днiв з дати отримання вiдповiдноi претензii вiд Учасника.
2.3. Якiсть товару повинна вiдповiдати державним стандартам.

ПI. ЦIНА ДОГОВОРУ
3. 1 . СУма цього .Щоговору становить 45 1 0.00 (Чотири тисячi п'ятсот десять гривень 00 коп.)

у тому тмсл1:
(вказати цифрами та словами)

ф,

(супlаа.Щоговору визначаеться з урахуванням Закону УкраiЪи "Про податок Еа додану BapTicTb")

3.2. Сума цього Щоговору може бути зменшена за вза€мною зрдою CTopiH.

ry. порядок злЙснЕння оплАти
4.1. Розрахунки за товар, що € lтредметом даного Щоговору, здiйснюються у безготiвковому
порядку грошовим переказом на рахунок Учасника протягом двадцяти банкiвських днiв з дати
отримiшня товару згiдно з накладною,
4.2. Пiдставою для ilроведення розрахункiв е рахунок Ьа накладна.

5.1.Учасник зобов'язаний перед"." *#:#:#i;:i"*'"^вадцяти банкiвських днiв з дати
пiдписання даного Щоговору.

VI. ПРАВА ТА ОБОВ,ЯЗКИ CTOPIH
б.1. У випадку порушення cBoix зобов'язань за цим .Щоговором Сторони несуть вiдповiдальнiсть,
визначену цим.Щоговором та чинним в YKpaTHi законодавством.
2.2.У разi порушення TepMiHiB, визначеЕих п. 1.2,4.2 Учасник сплачуе Замовнику штрафнi санкцii
в розмiрi 0,5 Уо вiд BapTocTi товару за кожен день прострочення.
6.3. У разi порушення TepMiHy оплати за отриманий товар Заrrловник сплачус 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 стаJIося внаслiдок дii форс-



мажорних обставин.
6.5. Сторона, що не мае мQжливостi належним чином викоIIати своi зобов'язаЕня за цим ,Щоговором

. 
-_л__j

внаслiдоК дii' форс-МакорЕих обставин, повинна письмово повiдомити iншу Сторону про 1сЕуюч1

11ерешкоди та iх вплив на виконання зобов'язань за цим ,Щоговором.

6.6. Iснування форс-мажорних обставин повинно бути пiдтверджено компетентним оргаЕом,

6.7.зметою забезпечення ylacTi у, цивiльно-правових та господарських вiдносrшах, надаемо згоду

на обробКу, зберiгалrня, викорИстання, поширення та доступ до порсонаJIьних дzших згiдrо Закону

укрйи nilpo зчlхист персональних даних> та iнших норм чинного законодавства. НаведеIIа вище

iнформацiя також може надаватись TpeTiM особам,

ЧII. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОi СИЛИ
'7.Т. Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за невиконання абО ненz}лежне виконанIUI

зобов'язань за цим ,Щоговором у разi виникЕення обставин непереборноi сиша, ясi не iснували пiд

час укладання ,Щоговору та виникJIи поза волею CTopiH (аварiя, катастрофа, стихiйне JIихо, епiдемiя,

епiзоотiя' вiйна тощо)' 
,л-.. -л^л-l-оашво 2q тттлл, Ппгппппгrп lбставин7.2. СторОна, щО н9 може виконувати зобов'язання за цим .Щоговором у насшдок д11 с

непереборноi сили, tIовинна не пфнiше нiж протягом днiв з моменту ix виникнення

повiдомити про це iншry Сторону у письмовiй формi,
7.з. ,щоказом виникнення обставин непереборноi сили та строку iх дii е вiдповiднi докупtенти, як1

видаються
1"аИЙе"уuання органу) уповноВаженого видавати TaKi документи)

'7.4.У разi коли сТрок Дii обставин непереборноi сили продовжУетьСя бiльше нiж 

- 

ДнlВ' кожна

iз cTopiH 
" 

y"rarnouneцoyy порядку мае право розiрвати цей Щоговiр. У разi попередньот оплати

Учасник rrоЪaрru. Заtrловнику 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

взаемних переговорiв та консультацiй.
8.2.у разi ньдосягнення Сторонами згоди спори фозбiжностi) вирiпryються у судовому порядку,

Ix. строк дi договоруg
9.1. Щей.Щоговiр набирае чинностi з <ф> а!, Z021p. i дiс до 3|.|2.202|р,

9.2. Цей.ЩоговiР укладаетьСя i пiдписУетьсЯ у 2-х приМiрнr+ках, що мають однакову юридичну силу.

xI. MIc ТА БАНКIВСЪКI РЕКВIЗИТИ CTOPIH
Учасник:

ФОП Щульська О.М.
Юридична адреса: 42'700, Сумська обл.

м.Охтирка, вул. В.Зарiчна,9 1

Поточний рахунок:
UА98337568000000026005з 1 08256
АТБВ 10018/050 АТ <ощадбанк>

(.Щульська О.М.)

Замовник:
Охтирська загальноосвiтня школа I-ПI
сryпенiв ЛЬ l, Охтирськоi MicbKoi ради
CyMcbKoi областi
Юридична адреса:
42'l 00,м. Охтирка, вул. Перемоги,. 2

Сlмська область
Поточний рахунок:
UАз7820 1 "I20з 442|000500003 3 8 1 2

служба УкраiЪи,м.Киiв

(I.А.Шульженко)

(")

ifu

}\ульська

е1



дк 021_20l5Наfменувшпtя предлету
заrупiвлi

Колореttс лимонний (l20гр)

безГIР (грн.) 4510,00

Всього з ПЩ (грн)

ч

Додаток Jtl
до договорУ

Специфiкацiя до договору
Ns / вiд << О3>> ш, 2021р.

Юридичнi адреси cTopiн:

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

м.Охтирка, вул. В.Зарiчна,9 1

Поточний рЕжунок:
UА9sз 37568000000026005з 1 08256

дтБв 1001si050 ДТ кОщадбанк>l

Код 275930З02'7

(.Щульська О.М.)

Замовник:
Охтирська загальпоосвiтня школа I-III
сryпенiв Ns 1 Охтирськоi MicbKoi ради
CyMcbKoi областi
Юридична адреса:
42700,м. Охтирка, вул. Перемоги,2
Сумська область
Поточний рахунок:
UАз 7 8Фf;?жк42 1 000 5 00003 3 8 1 2

жба Украiни,м.Киiв

WзlisФz)я'lI


