
ДОГОВIР Ns /l
ПРО ЗАКУПIВЛЮ TOBAPIB

м.Охтирка аз 2021 року

ОхтирсьКа загальноосвiтня школа I-III сryпенiв ЛЬ 1 Охтирськоi MicbKoi ради Сумськоi
ОбЛаСТi В ОСОбi Директора Шульженко Iнесси АнатолiiЪни, що дiе на пiдставi CiaTyTy (даrri -
Замовник), з однiеi сторони, i ФоП Мороховська Юлiя СергiiЪна що дiе на пiдставi Свiдоцтва,
lалi - УчаСник), З iншоi сторони, разом - Сторони, уклали цей договiр про таке (далi -.Щоговiр):.

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1.УчаснИк зобов'язУ€ться у 2021' роцi поставити За:rловниковi товари, зазначенi в накладних, а
Заrrловник - прийняти i оплатити TaKi товари :

ДК 021-2015: 44550000-0 Пружини
ДК 02 1 -20 1 5 : 44 1 1 0000-4 Конструкцiйнi матерiали

1.2. Найменування(номенклатУра,асортиМент)товарУ пр}rжини подвiйна кбабочка>. профiль Т_
по+еречний. спиця-петлЯ. спиця-гачок.
1.3. обсягИ закупiвлi,ouupi" 

'o*yru 
буЁ" .r.".eHi залежнО вiд реального фiнансувчlння видаткiв.
П. ЯКIСТЬ TOBAPIB

2.1. Учасник гарантуе якiсть та надiйнiсть товару,що продаеться вiдповiдно до положень Закону
Украiни "Про захист прав споживачiв".
2.2.у разi поставки неякiсного товару Замовник повинен здiйснити .urйу i поставку товару
шалежноi якостi протягом двох обочих днiв з дати отримання вiдповiднот претензii вiд Учаiника.
2.3. Якiсть товару повинна вiдповiдати державним стандартам,

ПI. ЦIНА ДОГОВОРУ
3.1. СРlа ЦЬОго Щоговору становить 10165.74(Десять тисяч сто шiстдесят п'ять грн. 74 коп.)

у тому числ1:
(вказати чифрами та словш,rи)

g

(сума{оговору визначаеться з урахуванням Закону УкраiЪи "Про податок надодану BapTicTb'')
З.2. Сумацього Щоговору може бути зменшена за взасмною згодою CTopiH.

ry. порядок здIЙснЕння оплАти
4.1. Розрахунки за товар, що с предметом даного Щоговору, здiйснюються у безготiвковому
порядку грошовим переказом на рахуЕок Учасника протягом двадцяти банкiвських днiв з дати
отримання товару згiдно з накладною.
4.2. Пiдставою для проведення розрахункiв е рахунок та накладна.

V. ПОСТАВКА TOBAPIB
5.1.учасник зобов'язаний передати товар Замовнику протягом 20 банкiвських днiв з дати
пiдписання даного Щоговору.

VI. ПРАВА ТА ОБОВ,ЯЗКИ CTOPIH
б.1. У випадкУ порушенНя своiХ зобов'язаНь за цим .Щоговором Сторони несугь вiдповiдальнiсть,
визначену цим.Щоговором та чинним в YKpaiHi законодавством.
2.2,У разi поруШення TepMiHiB, визначениХ п. |,2,4.2 Учасник сплачуе Замовнику штрафнi санкцii
в розмiрi 0,5 ОА вiД BapTocTi товару за кожен день прострочення.
6.3. У разi порушення TepMiHy оплати за отриманий товар Замовник сплачуе Учаснику пеню в
розмiрi подвiйноi облiковоi ставки Нацiонального банку Украiъи вiд суми простроченого"платежу за

няються вiд вiдповiдальностi за повне чи часткове невиконаIIня або нена;lежне
якщо воно стtIлося внаслiдок дii форс-ь, передбачених цим Щоговором,
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мажорних обставин.
6.5. СторОна, щО не мае ц{ожJIивостi належним чином виконати своi зобов'язаЕня за цим ЩоговороJ
внаслiдоК дii форс-МuDкорних обставин, повинна письмово повiдомити iншу Сторону про iснуючi
перешкоди та ik вплив на виконання зобов'язань за цим Щоiовором.
6.6. Iснування форс-мажорних обставин повинно бути пiдтверджено компетеIIтним органом.
6.7 . З метою забезпечення yracTi у, цивiльно-правових та господарських вiдносинах, надаемо згоду
на обробку, зберiгання, використання, поширення та дост)дI до персонаJIьних даних згiдно Закону
УкраiЪИ <Про захИст персонЧ}льниХ даних)) та iншиХ норМ чинного законодавства. Наведена виIце
iнформацiя також може надаватись TpeTiM особам.

ЧП. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОi СИЛИ
7.1" Сторони звiльнлоться вiд вiдповiдальностi за невиконання або неналежне викоЕаннrI
зобов'язань за цим Щоговором у разi виникнення обставин непереборноI сили, якi не iснува_пи пiд
ЧаС УКЛаДання !оговору 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 дiзнiше нiж протягом
повiдомити про це iншу Сторону у письмовiй формi.
7.3. ,ЩоказОм виникнення обстаВин непереборноi сили та строкУ iх дii е вiдповiднi докрленти,.шсi
видаються

(найменування органу, уповноваженого видавати TaKi документи),7,4.У 
разi коли строк дii обставин непереборноТ сили продовжуетЁся бiльше нiж днiв, кожна

iз CTopiH в установленому порядку мае право розiрвати цей.Щоговiр. У разi попер"дньоi оплати
УЧаСник повортае Заirловнику кошти протягом трьох днiв з дня розiрвання цього,Щоговору.

VIII. ВИРIШЕНIUI СПОРIВ
8.1. У випадку виникнення спорiв або розбiжностей Сторони зобов'язуrоться вирiшувати ix шляхом
взаемних переговорiв та консультацiй.
8,2.у разi недосягнення Сторонами згоди спори (розбiжностi) вирiшуються у судовому порядку.

Ix. строк дIi договору
9.1. I-{ей Щоговiр набирае чинностi з <Щ> аВ Z021p. i дiе до З|.I2.202Iр.
9.2. Ifей ЩоговiР укладаетьСя i пiдписУетьсЯ у 2-х приМiрндках, що маютЬ однакову юридичну силу.

xI. нАхо ТА БАНКIВСЬШ РЕКВIЗИТИ CTOPIH
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цим .Щоговором
днiв з

у наслiдок дii обставин
моменту iх виrпакнення
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Замовник:
Охтирська загальноосвiтня школа I-ПI
сryпенiв ЛЬ 1 Охтирськоi MicbKoi ради
CyMcbKoi облястi
Юридична адреса:
42700, м. Охтирка, вул. Перемоги,2
Сумська область
Поточний рахунок:
тАз7#ft,к2}з 442l_ 000 5 0000з з s 1 2

ська служба Украiни,м.Киiв

(I.А.Шульженко)

Учасник:
ФОП Мороховська Юлiя СергiiЪна
Юридична адреса: 42700, Сумська обл.
м.Охтирка, вул,З.Гафановича 5/ 1

Поточний рахуIIок:
UA753 8080500000000026002553 88

АТ кРайффайзен Банк Аваль>
Код 28753 |з26l



Специфiкацiя до договору
хр ./с вiд < &> оý 202lp.
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l Прlоltина подвiйна <<бабочка>

|ц560рф-0
шт l81 з,з4 604,54

z Профiль Т-несущий 3,6м
,l/ц//0аал-q

шт 30 59,00 l 770,00

з Профiль Т-поперечний 0,6м

цl//лdиil-r
шт lбз 9,00 146,7,00

4 Профiль Т-поперечний 1,2м

rйlма-t
шт l54 l7,00 26l 8,00

5 Профiль-ролкок периметрапьний
3,0м цul/tл0/4

шт 60 з0,00 1 800,00

6 Спиrи-гачок 500мм
lй//рOd?- r шт зз0 з,62 1 l94,60

,1 Спиrи-петля 250мм

'r///7уп-сl
щт 280 "1,50 420,00

8 Спиця-петля 375мм и//арOr-r шт l80 |,62 291,60

без ПЩ (грн,) 10165"l4

ПДВ (mн.)

Всього з ГIlР (грн) |0|65,,74

Юридичнi адреси cTopiH: с

Замовник:
Охтирська загальноосвiтня школа I-III
сryпенiв ЛЪ 1 Охтирськоi MicbKoi ради
CyMcbKoi областi
Юридична ап,реса:
42700, м. Охтирка, вул. Перемоги,2
Сумська область
Поточний рахунок:
UA37820 2100050000зз812

рлужба Украiни,м.Киiв #ж#

Учасник:
ФОП lЩороховська Юлiя Сергiiвна
Юридична ап,реса: 42700, Сумська обл.

м.Охтирка, вул.З.Гафановича 5/1

Поточний рахунок:
UА75з 8080500000000026002553 88

АТ <Райффайзен Банк Аваль>
Код 287_53 tЗ261
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