
ДОГОВIР Nn !
ПРО ЗАКУПIВЛЮ TOBAPIB

м.Охтирка рз 2021 року

Охтирська загальноосвiтня школа I-III сryпенiв ЛЬ 1 Охтирськоi MicbKoi ради Сумськоi
областi в особi директора Шульженко Iнесси Анатолiiвни, що дiе на пiдставi Статуту (далi -
Замовник), з однiеi сторони, i ФОП €вссев Сергiй Анатолiйович що дiе на пiдставi Свiдоцтва,
1алi - Учасник), з iншоi сторони, разом - Сторони, уклали цей договiр про таке (далi -.Щоговiр):

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1.Учасникзобов'язуеться у202| роцi поставити Замовниковi товари, зазначенi в накладних, а
Залловник - прийняти i оплатити TaKi товари :

ДК 021-2015: 44830000-7 Мастики, шпаклiвки, зrlмазки та розчинники
1.2. Найменування(номенклатура,асортимент)товару штукатурка. шпаклiвка. rрунтовка
глибокопроникаюча.
1.З. Обсяги зак5rпiвлi ToBapiB можуть бути зменшенi залежно вiд реzrльного фiнансування видаткiв.

Ш. ЯКIСТЬ TOBAPIB
2.1. Учасник гарантус якiсть та надiйнiсть товару9що продаеться вiдповiдно до положень Закону
Украiни "Про захист прав споживачiв".
2.2,У разi поставки неякiсного товару Замовник повинен здiйснити замiну i поставку товару
палежноТ якостi протягом двох обочих днiв з дати отримання вiдповiдцоi претензii вiд Учасника.
2.З. Якiсть товару повинна вiдповiдати доржавним стандартrtм.

ПI. ЦIНА ДОГОВОРУ
З.1. Сума цього,Щоговору становить 12228.00(Дванадцять тисяч двiстi двадцять BiciM гривень 00
копiйок)

(вказати цифрами та словами)

у тому числ1:
(срrа.Щоговору визначаеться з урахуванням Закону Украiни "Про подЬок на додану BapTicTb")

3.2. Сума цього,Щоговору може бути зменшена за взаемною згодою CTopiH.

ш. порядок здЙснЕннrI оплАти
4.1. Розрахунки за товар, що е предметом даного ,Щоговору, здiйснюються у безготiвковому
IIОРЯДКУ ГРОШОВиМ переказом на рахунок Учасника протягом двадцяти банкiвських днiв з дати
отримання товару згiдно з накJIадною.
4.2. Пiдставою для проведення розрахункiв с рахунок та накладна.

Ч. ПОСТАВКА TOBAPIB
5.1.Учасник зобов'язаний передати товар Замовнику tIротягом 20 банкiвських днiв з дати
пiдписання даного,Щоговору.

VI. ПРАВА ТА ОБОВ,ЯЗКИ CTOPIH
6.1. У випадку порушення своiх зобов'язань за цим ,Щоговором Сторони несуть вiдповiдальнiсть,
визначену цим.Щоговором та чинним в УкраiЪi законодавством.
2.2.У разi порlтrення TepMiHiB, визначених п. I.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 подвiйноТ облiковоi ставки Нацiона;lьного банку УкраiЪи вiд суми простроченого плhтежу за
кожен день

вiд вiдповiдальностi за повне чи часткове невиконання або неналежне
якщо воно сталося внаслiдок дii форс-

щ
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6.4. с
передбачених цим Щоговором,



6.5. Сторона, що не мае можливостi належним чином виконати своi зобов'язання за Iц4м ,Щоговором
внаслiдок дii форс-мажорних.обставин, повинна письмово повiдомити iншу Сторону про iснуючi
перешкоди та ik вплив на виконання зобов'язань за цим,Щоговором.
6.6. Iснування форс-мажорних обставин повинно бlти пiдтвердЯ<ено компетентIlим оргаЕом.
6.7.З метою забезпечення yracTi у, цивiльно-правових та господарських вiдносинах, Еадаемо згоду
на обробку, зберiгання, використання, поширення та доступ до персональних даних згiдrо Закону
Украiни кПро захист персонапьних даних> та iнших норм чинного законодавства. Наведена вище
iнформацiя також може надаватись TpeTiM особаirл.

ЧП. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОi СИЛИ
'7 .I. Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за невиконанIuI або ненапежfiе виконання
зобов'язань за цим ,,Щоговором у разi виникнення обставин непереборноi сили, якi не iснували пiд
час укладання Щоговору та виникли поза волею CTopiH (аварiя, катастрофа, стихiйне JIихо, епiдемiя,
епiзоотiя, вiйна тощо).
7.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за
непереборноi сили, повинЕа не пiзнiше нiж протягом
пqвiдомити про це iнпry-Сторону у письдловiй формi.

цим .Щоговором
днiв з

у наслiдок дii обставин
момsнту ix виникнення

7.3. ,Щоказом виникнення обставин непереборноТ Qилита строку ik дii е вiдповiднi докрленти, якi
видаються

(найменування органу, уповноваженого видавати TaKi документи)
7.4.У разi коли строк дiТ обставин непереборноi сили продовжуеться бiльше нiж днlв, кожна
iз CTopiH в установленому порядку мае право розiрвати цей,Щоговiр. УРазi попередньоi оплати
Учасник повертае Замовнику кошти протягом трьох днiв з дня розiрвання цього,.Щоговору.

VIII. ВИРIШЕННЯ СПОРIВ
8.1. У випадку виникнення спорiв або розбiжностей Сторони зобов'язуються вирiшувати ik шляхом
вза€мних переговорiв та консультацiй.
8.2. У разi недосягнення Сторонами згоди спори (розбiжностi) вирiшуються у судовому порядку.

Ix. строк дi договору
9.1. Щей.Щоговiр набирае чинностi з <<ф> Oj 2021р. i дiе дdЗ Т.Т2.202|р.
9.2. Щей Щоговiр укJIадаеться i пiдписусться у 2-х примiрниках, що мають однакову юридиIшу силу.

xI. MIc ННЯ ТА БАНКIВСЬШ РЕКВIЗИТИ CTOPIH
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Замовник:
Охтирська загальноосвiтня школа I-ПI
сryпенiв J\b 1, Охтирськоi MicbKoi ради
CyMcbKoi областi
Юридична адреса: ,

427 00, м.' Охтирка, вул. Перемоги, 2
Сlмська область
Поточний рахунок:
U{#S_Щ344?.1 000500003 З 8 1 2

служба УкраiЪи,м.Киiв

(I.А.Шульженко)

Учасник:
ФОП €всссв Сергiй Анатолiйович
Юридична адреса: 42700, Сумська обл.

м.Охтирка, вул.Велика Зарiчна,93
Поточний рахунок:
UA1 бз006 1 4000002600900000 1 752

ПАТ <Кредi Агрiколь Банк>

Код 244_ftl03195
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Щодаток Nч1

до договору
Специфiкацiя до договЬру

вiд <<И.>> 03 202lp.

Юридичнi адреси
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м
л/п

Найиеrrувшшrя пред4ету
зilryпiвлi

дк 021-20l5 Ощilщi
вIд4фу

KfubKic
ть

Цiна
за

одшлl
lцо
без
пд
(mн)

Щiна
за

од{ншцо
зГIЩ
(rpH.)

Суuа
без

гшв
(грн.)

Qnla
зпщ
(.рн.)

KNAUF НР Старт штукаryрка 30
кг lpJ"lmй-f

шт l0 1з0,00 l300,00

2 KNAUF НР Фiнiш шhаклiвка
25кг rшзwoа-f

шт l 130,00 l30,00

3 KNAUF МП-75 шryкаryрка
машинного нанесення ЗOкг ф|tflOяр ?

шт 24 l52,00 з648,00

4 KNAUF Мультифiнiш Унiверсал.
Шпаклiвка 25кгlбiла./ /lyxtlom-s

шт 10 2 l 5,00 2 l 50,00

5 l'руumвка CT-l 7/1 0л глибоко
проникаюча KCeresit> !/t!Oпш-/

шт 20 250,00 5000,00

без ГIlР (грн.) |2228,00

ЦДts (гр".)
Всього з ГIS (грн) t2228,00

Замовник:
Охтирська загальноосвiтня школа I-III
ступенiв ЛЬ 1 Охтирськоi MicbKoi ради
CyMcbKoi областi
Юридична адреса:
42700, м. Охтирк4 вул. Перемоги,2
Сумська область
Поточний рахунок:
UАз 7820 1 7 20з 442|000500003 з 8 1 2

служба УкраiЪи,м.Киiв

Учаспик:
ФОП €всссв Сергiй Анатолiйович
Юридична адреса: 42700, Сумська обл,
м.Охтирка, ву.тfВелика Зарiчна,93
Поточний рахунок:
UA 1 63 006 1 4000002600900000 1 752
ПАТ кКредi Агрiколь Банк>
Код2446403195
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