
ДОГОВIР Ns"|/
ПРО ЗАКУПIВЛЮ TOBAPIB

щрд]цJщд Д_ О5 2021 року

ОхтирсьКа загальНоосвiтнЯ школа I-III сryпенiв Ns 1, Охтирськоi MicbKoi ради CyMcbKoi

бластi в оiобi дироктора Шульженко Iнесси Анатолiiвни, що дiс на пiДСтаВi СТаТУТУ (ДаЛi -

Замовник), з однiiТ сторони, i ФоП Щульська о.м. що дiе на пiдставi Свiдоцтва про державну

ресстрачiЬ, (далi - УчаЪник), з iншоi сторони, разом - Сторони, уклzrли цей договiр про таке (далi -

Щоговiр):

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1,Учасник зобов'язуеться у 2021роцi поставити Замовниковi товари, зазначеНi в накладних, а

Замовник - прийняти i оплатитИ TaKi товари : ЩК 02|-20|5:24910000-6 КлеТ ,

1 .2. Найменування(номенклатура,асортимент)товару клей для шпалер.

i.з. OO"".".a*yrri*oi ToBapiB ,Ъ*уr" Оути зменшенi залежно вiд реального фiнансування видаткiв,

П. ЯКIСТЬ TOBAPIB

2.1. УчасНик гарантУе якiсть та надiйнiсть товару,що продасться вiдповiдно до положень Закону

Украiни "Про захист прав споживачiв".
z|.y разi поставки неъкiсного товару Замовник повинен здiйснити замiну i поставку товару

палежноi якостi протягом двох обочих днiв з дати отримання вiдповiдноi кретензiТ вiд Учасника.

2.3. Якiсть товару повинна вiдповiдати державним стандартам,

ПI. ЦIНА ДОГОВОРУ
3.1. Сума цього .Щоговору становить 257.40 (Двiстi п'ятдесят ciM гривень 40 копiйок).

(вказати uифрши та словалrи)

у тому числi:
(срtаа,Щоговору визначаеться з урахуваЕням Закону Украiни "Про податок на додану BapTicTb")

З,2. Сумацього,Щоговору може бути зменшена за взасмною згодою CToiliH.

Ш. ПОРЯДОК ЗЛЙСНЕНЕЯ ОПСIАТИ

4.1. РозрахункИ за товар, що е предметоМ даного ,Щоговору, здiйснюються у безготiвковому

порядку грошовим переказом на рахунок Учасника гIротягом двадцяти банкiвських днiв з дати

отримання товару згiдно з накладною.
4.2. Пiдставою дJUI проведення розрахункiв е рахунок та накладна.

Ч. ПОСТАВКД ТОВДРIВ
5.1 .Учасник зобов'язаний передати товар Замовнику протягом двадцяти банкiвських днiв з дати

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

6.1. У вйпадку порушення cBoix зобов'язань за цим ,Щоговором Сторони несуть вiдповiдальнiсть,

визначену цим.щоговором та чинним в Украiъi законодавством.
2.2.У разi поруш."rr"Ъ.рriнiв, визначених п. |.2, 4.2 Учасник сплачуе Замовнику штрафнi санкцii

в розмiрi 0,5 Уо вiд BapTocTi товару за кожен день прострочення.
о.з. У разi порlТпеннЯ TepMiHY оплатИ за отриманий товар Замовник сплачуе Учаснику пеню в

розмiрi подвiйноi облiковоi ставки Нацiонального банку Украiъи вiд суми простроченого платежу за

кожен день IIрострочення. .

6.4. Сторони-звiлiняються вiд вiдповiдальностi за повне чи часткове невиконання або неналежне

виконання зобов'язань, передбачених цим Договором, якщо воно сталося внаслiдок дii форс-
мажорних обставин.
6.5. Сторона, що не мае можливостi належним чином виконати своi зобов'язання за цим ,Щоговором



внаслiдок дii форс-ма)корних обставин, повинна письмово повiдомr,rги iншу Сторону про 1снуюч1

перешкоди,uй urro"" IIа викоfiання зобов'язань за цим Договором,
6.6. tснування форс-мажорних обставин гIовинно бути пiдтверджено компетентIlим оргаЕом,

6.7 . ЗrЪrо. зuб.irr".r""НЯ y.racTi у, цивiльно-правових та господарських вiдносинах, надаемо згодУ

на обробку, зберiгання, використання, поширенЕя та дост}ш до rrерсоншIьЕих даних згiдно Закону

Украiни кПро захист ,,ерсональних даЕи"о ,Ъ iнших норм чинного законодавства, Наведена вище

iнформачi" Ъuкож може надаватись TpeTiM о собам,

ЧП. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОi СИЛИ

1.|. Сторони звiльнлоться вiд вiдповiда_llьностi за невиконання або неналежне виконання

зобов'язань за цим Щоговором у разi виникнення обставин непереборноi сили, якi не iснували пiд

час укладання ЩогоВору та виниклИ IIоза вопею CTopiH (аварiя, катастрофа, стихiйне лихо, епiдемiя,

цим ,Щоговором у наслiдок дii обставин

днiв з моменту iх виникнення

7.d. Щоказом виникнення обставин непер€борноi сили та строку ix дii е вiдповiднi документи, як1

видаються
(*й"a"у*""" 

"р.ану, 
},IIовноваженого видавати TaKi документи)

;";;;;";;;;;-i;;";"-ino-b" протягомтрьЪх днiв з дня розiрваrfнЯ ЦЬОГО ЩОГОВОРУ,

VIII. ВИРIШЕННЯ СПОРIВ

8.1. У випадку виникнення спорiв або розбiжностей Сторони зобов'язуються вирiшувати iх шляхом

взаемних переговорiв та консультачiй,
8.2. У разi нЬдоС".п"rrr" СторонаlrлИ згодИ сflорИ (розбiжноСтi) вирirrryються у судовому порядку,

Ix. строк дi договору
9,1. Цей,Щоговiр набирае чинностi з ,<Щ> ф5 .Z021p. i лiе ло*З1 .|2.202Ip,

9.2. Щей [оговф у*uiuur".я i пiдписуеться у 2-х примiрниках, що маrотъ однакову юридичну силу,

xI. MI нАхо ТА БАНКIВСЪМ РЕКВIЗИТИ CTOPIH

епiзоотiя, вiйна тощо).
7.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за

непереборноi сили, tIовинна не пiзнiше нiж протягом

повiдомити про це iншу Сторону у письмовiй формi,

Учасник:
ФОП.Щульська О.М.
Юридична адреса: 42]00, Сумська обл,

м.Охтирка, вул. В.Зарiчна,9 1

По"точний рахунок:
UA983 з75680000000260053 1 08256

АТБВ 10018i050 АТ кОщадбанк>

Код 275930з021

@&gr-

-ft

Замовник:
Охтирська загальЕоосвiтня школа I-ПI
сryпенiв Л} 1 Охтирськоi MicbKoi ради
CyMcbKoi областi
Юридична адреса:,
42'7 00,м. Охтирка, вул. Перемоги, 2

Сумська обпасть
Поточний рахунок:
UA37820 1 7 20з 442t0005 0000з з 8 1 2

зтiаqЙ.фща служба Украiни,м. Киiв

(I.А.Шульженко)
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24910000-6 шт J 85,80 257,40

ý

безГIlР (грн.) 257,40

ГIШ (грн.)

Всього з tIlP (грн) 257,40

Юридичнi ацреси

Замовник:
Охтирська загальпоосвiтня школа I-ПI
сryпенiв }lЪ 1 Охтирськоi MicbKoi ради
CyMcbKoi областi
Юридична адреса:
42700, м. Охтирка, вул. Перемоги,2
Сумська область
Поточний рчжунок:

.А.Шульженко)

Uд3JsР*SIfiЩ+? 1 000 5 0000з з 8 1 2

Дерfu*.фdфёйська,:qлужба Украiни,м.КиiЪ

Учасник:
ФОП Щульська О.М.
Юридична адреса: 42700, Сумська обл.
м.Оiтирка, вул. В.Зарiчна,91
Поточний рахунок:
UA983375680000000260053 1 08256
АТБВ 10018/050 АТ <оцадбанк>

( Щульська О.М.)
пIп

ýевцq
\:.N


