
ДОГОВIР Ns И
- ПРО ЗАКУПIВЛЮ TOBAPIB

/2 05 2021 рокуL

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

бластi в особi директора шупьженко Iнесси АнаiолiiвНИ, ЩО Дiе На ПiДСТаВi СТаТУТУ (ДаЛi -

Замовник), з однiеi 
"rороrr",- 

i ФоШ,Щульська о.м. що дiе на пiдставi Свiдоцтва про державну

реестрацiю, (далi - Учасник), з iншоi БЪроrr", разом - Сторони, уклаJIи цей договiр про таке (далi -

Щоговiр):

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.Учасник зобов'язуеться у 202:. роцi поставити Замовниковi товари, зазначенi в накладних, а

Замовник - прийняти i оплатити TaKi товари : ЩК 021-2015: 44810000-1 Фарби,

1, 2. Найменувшrня(номенклатУрu, u"орr"йент)товарУ колорекс, ф арбаВлА

1.3. обсяги закупiвлi ToBapiB *o*yr" бути зменшенi залежно вiд реального фiнансування видаткlв,

Ш. ЯКIСТЪ TOBAPIB

2.1. УчасНик гарантуе якiсть та надiйнiсть товару,що продаеться вiдповiдно до положень Закону

Украiни "Про захист пpElB споживачiв",
2.2.У разi поставки неякiсного товару Замовник повинен здiйснити.,u,i}у i поставку товару

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

2.3. Якiсть товару повинна вiдповiдати державним стандартам,

щДхтиJка_

З.1. Сума цього .Щоговору становить

Ш. ЦIНА ДОГОВОРУ

(вказати цифраrrци та словами)

у тому числ1:

э.L,
(cplaa Щоговору визначаеться з урахуванням Закону Украiни "Пр9 податок на додаЕу BapTicTb")

СУмацЬогодо.оuорУ*о*.бlтизменшеназаВЗаеМноюЗгоДоюСторiп.

,Щоговору, здiйснюються у безготiвковому

протягом двадцяти бшrкiвських днiв з дати

r
невиконання або неналежне

стаJIося внаслiдок дii форс-

мажорних обставин.
6.5. Сторона, що не мае можливостi належним чином виконати своi зобов'язання за цим Щоговором

W. порядок злЙснЕнfrя оплАти
4.1. Розрахунки за товар, що е предметом даного

порядку грошовим переказом на рахунок Учасника

кожен деЕь прострочення.
6.4. Сторони-звiлiняються вiд вiдповiдальностi за повне чи часткове

,"*orru""" зобов'язань, передбачених цим ,Щоговором, якщо воно

отриманЕ{я товару згiдно з накладЕою,

4.i. Пiдставою для проведення розрахункiв е рахунок та накладна,

ч. постАв*о rоu*ru
5.1.Учасник зобов'язаний передати товар Замовнику протягом двадцяти банкiвських днiв з дати

пiдписання даIIого Щоговору.
VI. ПРАВА ТА ОБОВ,ЯЗКИ CTOPIH

6.1. У випадкУ порушення cBoix зобов'язань за цим Щоговором Сторони несуть вiдповiдальЕiсть,

визначену цим [оговором та чинним в YKpaiHi законодавством.

2.2.У разi порушення TepMiHiB, визнач"""* .r. Т.2,4.2 Учасник сплачуе Замовнику штрафнi санкцii

в розмiрi 0,5 Уо вiД BapTocTi товару за кожен день прострочення,

6.3. У разi порушеЕня TepMiHy оплати .u оrр"ri*,ий товар Замовник сплачуе Учаснику пеню в

розмiрiъодвiпньт облiковоi ставки Нацiонального банку Украiни вiд суми простроченOго платежу за



внаслiдок дii форс-мажорних обставин, повинна IIисьмово повiдомити iншу Сторону про iсную,

перешкоди ,u Т* urro"u на викоr{ання зобов'язань за цим ,Щоговором,

6.6. Iснування форс-мажорЕих обставин fIовинно бри пiдтверджqно компетентним оргаЕом,

6.7 . Змотою забезпечення y,racTi у, цивiльно-IIравових та господарсъких вiдносинах, Еадаемо згоду

на обробку, зберiгання, використання, поширеЕня та доступ до персонаJIъних даних згiдно Закону

Украiни кПро захист персоншIьних даних> ia iнших норм чинного законодавства. Наведона вище

iнф ормалi" Ъапож може надаватись TpeTiM особ ам,

ЧII. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОi СИЛИ
.7.|, Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за невиконання або Ееналежне виконанIUI

зобов'язанu ,u чr*-Договором у разi виникнення обставин непереборноi сишl, якi не iснува,пи пiд

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

дii обставин
виникненЕя

видаються
1*utrе"у"анЕя органу, уповноваженого видавати TaKi документи)

7.4.у разi коли строк дii обставин непереборноТ сили продовжуетlсяjiл111"_iт__.i::?"::,*""
i. сr"ЁЙ" у;;;;;;r";оrу r,ор"д*у,u" rpu* розiрвати цей,Щоговiр,У p*i 1::"ryа"_":_::**
УчасйК rrou.pru. ЗшловникУ коштИ rроrЪ.о*rрьох днiв з дня розiрванiя цього.Щоговору,

VIII. ВИРIШЕННЯ СШОРIВ

8.1. У випадку виникнення спорiв або розбiжностей Сторони зобов'яз)тоться вирiшувати ix шляхом

взаемних переговорiв та консультацiй,
8.2. У разi нЬдос".rr.rr"" Сторонаlrли згоди сIIори (розбiжностi) вирiпryються у судовому порядку,

Ix. строк дIi договору
9.1. Цей Щоговiр набирас чинностi з <ф> 05 .2021р. i дiе до*З1 .|2.202lp,

9.2. Цей Договф уппuдu"ru"я i пiдписУетьсЯ у 2-х примiрниках, що мають однакову юридичЕу силу,

xI. MI нАхо НIlЯ ТА БАНКIВСЬКl РЕКВIЗИТИ СТОРIЦ
Учасник:

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

м.Охтирка, вул. В.Зарiчна,9 1

Поi,очний рахуЕок:
UA9 8 з з 75 6 80000000 26005з 1 0 82 5 6

АТБВ 10018/050 АТ кОщадбанк>

Код215930З027

(.Щульська О.М.)

Замовник:
Охтирська загальноосвiтня школа I-III
сryпенiв Ns 1 Охтирськоi MicbKoi ради
CyMcbKoi областi
Юридична адреса: ,
4270О,м. Охтирка, вул. Перемоги,2
Сумська область
Поточний рахунок:
UA37820 1 7 203 442|000500003 3 8 1 2

i' i;'g(МЩЦ\\(I.А.Шульженко)

ДерщщаэнаgQЕ_qька служба Украiни,м.Киiв

S9дýВщ9yi,р29J7l0з



Додаток Nsl
до договору

N, iр
Специф

вiд <<!&>> 202lp.

Юридичнi ацреси

Ns
г/п

НаЙшленувашя предчIету
заIryпiвIIi

дк 021-2015 Одшilщi
вшчIфу

KirьKic
ть

I]iHa
за

од{ни
цо
без

пш
(mн.)

Цfu{а
за

од{ншцо
зпlр
(грн.)

Cylm
без
пд
(грн.)

Сума
зпдF
(грн.)

Колорекс SNIЕZКА(I20гр.) Nчl l
лимонний

448 1 0000_1 шт l0 34,00 340,00

2
44810000-1 шт J з4,00 102,00

3
ФарбаВ!А SNIЕZКАЭко
l4.0кг(l0л)

448l 0000_1 шт lз 451,00 586з,00

ý

безГIЩ (грн.) бз05,00

IUts (mн.)

Всього з ГIlР (грн) l бз05,00

Замовник:
Охтирська загальноосвiтня школа I-ПI
сryпенiв Л! 1 Охтирськоi MicbKoi ради
CyMcbKoi областi
Юридична адреса:
42700, м. Охтиркq, вул. Перемоги,2
Сумська область
Поточний р€жунок:
UA37820 1 7 20з44210005 0000з з 8 1 2

лiвЫЁfu*ка служба Украiни,м. КиiЪ

Фтt}кhпц 

"'* 
а

; ! i;' /ý,Цlа( 1=;2'i,(I.А.Шульженко)

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

м.Охтирка, вуff . В.Зарiчна,9 1

Поточний рахунок:
UA983 3 75 6 8 00000002600 5з l 0825 6

АТБВ 10018/050 АТ <ощадбанк>

( Щульська О.М.)ffiм
Ё: ý.Yý


