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договIр ль 0085-TiC
ПРО ЗАКУПIВЛЮ ПОСЛУГ

м" Охтирка р/ 2021 року

Охтирська загальноосвiтня школа I-III сryпенiв ЛЪ 1 Охтирськоi мiськоi ради CyMcbKoi
областi, в особi директора Шульженко Iнеси Анатолiiвни, що дiс на пiдставi Статуту (далi-Зmrовник),
з однiеi сторони, i Споживче товариство <<Iнфотею>, в особi голови Набоки Володимира
Миколайовича, що дiе на пiдставi Статуту, (далi - Виконавець), з iншоi сторони, разом - Сторони,
уклали цей договiр про таке (далi -,Щоговiр):

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1"1. Виконавець зобов'язуеться у 2021 роцi Замовниковi надати послуги, зазначенi в актах, аЗамовник -

прийняти i оплатити TaKi роботи або послуги:
1.2. Супроводження комп'ютерноТ програми кТiС-Зарплата), виконання оновлень, консультацii на мiсцi та
по телефону.

ДК 021-2015: ДК 02t-20|5:7226ф00-5 Послуги, пов'язанi з програмним забезпеченням.
1.3. Обсяги послуг можуть бути зменшенi залежно вiд реального фiнансування видаткiв.

п. якIсть
2.1.Виконавець гарантуе якiсть та свосчаснiсть
Украiни " Про захист прав споживачiв ".
2.2. У разi неякiсних послуг або невиконання iх,
законодавством Украiни.

РОБIТ ЧИ ПОСЛУГ
наданйх послуг"вiдповiдно до положень Закону

Виконавець несе вiдповiдальнiсть згiдно з чинним

ПI. ЦIНА ДОГОВОРУ
3.1. За наданi послуги, указанi в п.1 договору, Замовник сплачуе Виконавцю щомiсяця, згiдно aKTiB
наданих послуг: 

ё
470 грн. 00 коп. (Чотириста сiмдесят грн. 00 коп.) без ПДВ.

Загальна сума цього Щоговору становить 5 640 грн. 00 коп. (П'ять тисяч шiстсот сорок грн, 00 коп.) без
ПДВ. /
3.2. Щiна цього Щоговору може бути зменшена за взаемною згодою CTopiH.

Ч. ПОРЯДОК ЗДЙСНЕННЯ ОПЛАТИ
4.1 Розрахунки за послуги, що с предметом даного Щоговору, здiйснюються у безготiвковому порядку
грошовим переказом на рахунок Виконавець tIротягом двадцяти банкiвських днiв з дати наданих
послуг згiдно aKTiB виконаних робiт,
4.2. Пiдставою для проведення розрахункiв е рахунок та акт виконаних робiт, якi являються
невiд'смними частинами даного договору.
4.3. Умови укладання договору поширюються на господарськi зобов'язання,що виникли у cTopiH з

N r 2021 року вiдповiдно до ч.3 ст.631 L{ивiльного кодексу УкраiЪи .Щоговору.

Ч. ПОСТАВКА TOBAPIB (НАДАННЯ ПОСЛУГ АБО ВИКОНАННЯ РОБIТ)
5.1. Виконавець зобов'язаний виконати послуги Замовнику протягом двох робочих днiв з дати
пiдписання даного Щоговору.

VI. ПРАВА ТА ОБОВ,ЯЗКИ CTOPIH
6.1.У виIIадку порушення своТх зобов'язань за цим .Щоговором Сторони несуть'вiдповiдальнiсть,
визначену цим ,Щоговором та чинним в YKpaiHi законодавством.
6.2. У разi невиконання сторонами договору cBoix договiрних зобов'язань протягом зазначеного
TepMiHy до них застосовуються штрафнi санкцii не нижче подвiйноТ облiковоi ставки Нацiона_пьного
банку Украiни.
6,З. Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за повне чи часткове невиконання або неналежне
виконання зобов'язань, передбачених цим Щоговором, якщо воно сталося внаслiдок дii форс-мажорних



Порона, що не мас можлйвостi належним чином виконати своi зобов'язання за цим Щоговором
iдок дii форс-мажорних обставин, повинна письмово повiдомити iншу Сторону про iснуючi
коди та tx впlп,rв на виконання зобов'язань за цим,Щоговором.

IснуваннЯ форс-мажОрних обсТавин повИнно бутИ пiдтверджено компетентним органом.

ИI. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОi СИЛИ
7.1. Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за невиконання або неналежне виконання зобов'язань
за цим !оговором у разi виникнення обставин непереборноi сили, якi не iснували пiд час укладання
щоговору та виникли поза волею cTopiH (аварiя, катастрофа, стихiйне лихо, епiдемiя, епiзоотiя, вiйна
тощо).
7.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за
непереборноi сили, повинна Ее пiзнiше нiж протягом
повiдомити про це iншу Сторону у письмовiй формi.
7.3. Щоказом виникнення обставин непереборноi сили та
видаються
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CTopiH в установленому порядку мае право розiрвати цей Щоговiр. У разi попередньоТ оплати
повертаС ЗамовникУ коштИ протягоМ трьоХ днiв З дня розiрвання цього ,Щоговору.

кожна iз
Учасник

VIII. ВИРIШЕННЯ СПОРIВ "
8.1. У випадку виникнення спорiв або розбiжностей Сторони зобов'язlтоться вирiшувати ix шпяхом
взаемних переговорiв та консультацiй.
8.2. У РаЗi НедосяГнення Сторонами згоди спори (розбiжностi) вирiпryються у судовому порядку.

Ix. строк дIi договору
9.1. Щей Щоговiр набирае чинностi з к0/>> Ut//4 2021р, i дiс до з1,12.202lр.
9,2. Щей {оговiр укладасться i пiдпису€ться у 2-х примiрниках, що мачль однакову юридичну силу.

Х. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

невiд'емною частиною цього Щоговору с: акт виконаних робiт, рахунок

БАIIКIВСЬК РЕКВIЗИТИ CTOPIH

днlв,

МIСЦЕЗНАХОДЖЕННrI ТА

Замовник:
Охтирська загальноосвiтня школа I-ПI
сryпенiв NЬ 1 Охтирськоi MicbKoi ради ''
CyMcbKoi областi
вул. Перем оги, 2,м. Охтирка, Сумська обл,, 42700
тел.: (05446) 22080
e-mail: aht shkolai@ukr.net
Код СДРПоУ 22977\0з
р/р UA 37 8201720З442 1 00050000338 1 2

Щержавна казначейська служба Украiни, м.КиiЪ

(I.A. Шульженко)

Виконавець:
Споживче товариство <IНФОТЕХ>
36003, м. Полтава, вул. .Щмитра Коряка, 3
тел./факс: (0532) 60-81-З3, (099) З |2,З2-59
e-mail : infotex_ct@ukr.net
кодз8661]22
р/р UA З2 З00З46 000002600201 8525401
мФо 300346
в ПАТ (АЛЬФА-БАНк); м. Киiв

(В.М.Набока)
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