
ДОГОВIР Ns 'la
ПРО ЗАКУПIВЛЮ TOBAPIB

цl.Охтирка 2021 року

Охтирська загальноосвiтня школа I-III сryпепiв N} 1 Охтирськоi MicbKoi ради CyMcbKoi
бластi в особi директора Шульженко Iнесси Анатолiiвни, що дiе на пiдставi Статуту (далi -
Замовник), з однiеi сторони, i ФОП,Щульська О.М. що дiе на пiдставi Свiдоцтва про державну
реестрацiю, (далi - Учасник), з iншоi сторони, разом - Сторони, уклали цей договiр про таке (далi -

Щоговiр):

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1.Учасник зобов'язуеться у 202l роцi поставити Замовниковi товари, зазначенi в накпадних, а
Зmловник - прийняти i оплатити TaKi товари : ЩК 021-2015: 44530000-4 Крiпильнi деталi .

1.2. Найменування(номенклатура,асортимент)товару само рiз по дереву.анкер.сверло побiдит по
бетону.
1.З. Обсяги закупiвлi ToBapiB можуть бути зменшенi залежно вiд реального фiнансування видаткiв.

П. ЯКIСТЬ TOBAPIB
2.1. Учасник гарантуе якiсть та надiйнiсть товару,що продаеться вiдповiдно до rrоложень Закону
УкраiЪи "Про захист прав споживачiв".
2.2.У разi поставки неякiсного товару Замовник повинен здiйснити замiту i поставку товару
палежноi якостi rrротягом двох обочих днiв з дати отримання вiдповiдноi претензii вiд Учасника.
2.З. Якiсть товару повинна вiдповiдати державним стандартам.

ПI. ЦIНА ДОГОВОРУ
З . 1 . Сума цього ,Щоговору становить 203 .5 0 (Двiстi три гривнi 5 0 коп.)

(вказати цифраlr,Iи та слова:r,rи)

у тому числ1:
(сумаа,Щоговору визначаеться з урахуванням Закону Украiни "Про податод на додану BapTicTb")

З,2, Сумацього,Щоговору може бути зменшена за взаемною згодою CTopiH.

Iv. порядок злЙснЕння оriлдти
4.1. Розрахунки за товар, що е предметом даного ,Щоговору, здiйснюються у безготiвковому
порядку грошовим перекt}зом на рахунок Учасника протягом двадцяти банкiвських днiв з дати
отримання товару згiдно з накпадною.
4.2.Пiдстазою для проведення розрахункiв е рахунок та ЕтакладIIа.

Ч. ПОСТАВКА TOBAPIB
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 випадку порушення cBoix зобов'язань за цим Щоговором Сторони нес}"ть вiдповiдальнiсть,
визначену цим,Щоговором та чинЕим в УкраiЪi законодавством.
2.2.У разi порушення TepMiHiB, визначених п. Т,2,4.2 Учасник сплачус Замовнику штрафнi санкцii
в розмiрi 0,5 О^ вiд BapTocTi товару за кожен день прострочення.
6.З. У разi порlтllення TepMiHy оплати за отриманий товар Замовник сплачуе Учаснику пеню в
розмiрi подвiйноi облiковоi ставки Нацiонального банку УкраiЪи вiд суми lrростроченого lrлатежу за
кожен день прострочення. ?

6.4. Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за повне чи часткове невиконання або неналежне
виконання зобов'язань, передбачених цим Щоговором, якщо воно стаJIося внаслiдок цiТ форс-
мажорних обставин.



l

6.5. Сторона, що не мае можливостi належним чином виконати своТ зобов'",тy:lлу_ryi:

перешкоди та iх вплив на виконання зобовiязань за цим Договором.
6.6. Iснування форс-мажорних обставин повинно бути пiдтвердЖено компетеЕтним органом,

6.'7.ЗrЪrоо ruб"rrrеr."ня участi у, цивiльно-правових та господарських вiдrосинах, надаемо згоду

Еа обробку, зберiгання, використання, поширення та доступ до персонIIJIьних даЕих згiдно Закону

УкраТни <Про захист персонЕIльних даних) та iнших норм чиItного законодztвства. Наведена вище

iнформачiя також може надаватись TpeTiM особам,

видаються

ЧII. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОi СИЛИ

7,1. Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за невиконанIш або неналежне виконаЕня

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

час укпадання,Щоговору та,виникли поза волею CTopiH (аварiя, катастрофа, стихiйне лихо, епiдемiя,

епiзоотiя' вiйнатощо)' 
лл-- ллАл_t Dо ттт,ltr Ппгпрппптr tl бставин

7.2. СторОна, щО не може виконувати зобов'язання за цим .Щоговором у наслlдок д11 о

непереборноТ сили, п9винна не пiзнiше нiж протягом днiв з моменту ix виникнення

гfовiдомити про це iншу Сторону у письмовiй формi,
7.з. Доказом виникнення обставин непереборноi сили та строку iх дii е вiдповiднi документи, як1

("айrе"у*"ня органУ, уповноваженогО видавати TaKi док}менти)

7.4.у разi коли строк дii обставин непереборноi сили IIродовжусться бiльше нiж днiв, кожна

iз cTopiH в установленому порядку мае право розiрвати.цей Щоговiр, У разi поtrередньоi оплати

УчасниК rrоЪ"рrua ЗамовникУ коштИ протягоМ трьох днiв з дня розiрвання цього,Щоговору,

VIII. ВИРIШЕННЯ СПОРIВ

8.1. У виIIадкУ виникнеt{ня спорiв або розбiжностей Сторони зобов'язуються вирiшувати ix шJuIхом

взаемних переговорiв та консультацiй.
8.2. У разi нЬдоСяrrr."О Сторонами згоди спори (розбiжностi) вирiшуються у судовому порядку,

Ix. строк дIi договору
9.1. Цей Договiр набирае чинностi з кУ"Ь> 05 2О2|р. i дiе До 3|.|2.2021'р.

9.2. Щей,Щоговф у*чдuur""я i пiдписУеться у 2-х примiрниках, що мають однакову юридичну силу,

БАНКIВСЬШ РЕКВIЗИТИ СТОЦНнАхо АхI
Замовник:

Охтирська загальноосвiтня школа I-ПI
сryпенiв ЛЪ l" Охтирськоi MicbKoi ради
CyMcbKoi областi
Юридична адреса:
42'700,м. Охтирка, вул. Перемоги, 2

Сумська область
Поточний рахунок:
UA37820 1,l 20з 442|0005 00003 3 8 1 2

(I.А.Шульженко)

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

м.Охтирка, вул. В.Зарiчна,9 1

Поточний рахунок:
UA983375680000000260053 1 08256

АТБВ 10018/050 АТ <Ощадбанк>

Код215930З027

.я'.*й=Г j}o
/,(С1,,;---',=\+

i7,._tfuж-\*\
[gi|t Щульська о.м.)
rýl n,n _"ýр(.1фла'iзна

"; \\ _ tлр)4т.(од А

\Р;e}QJ#ZýI
ЧлУ..*. (,6!,.у_F



.Щодаток J\Ъ1

до договору
Специфiкацiя до договору

Nsаа._вiд <<y',l.>> 05 202Iр.

м
гrlп

Наймеrrуванllя пред\{ету
закупiвIIi

дк 021_20l5 Одшцi
ВИI"IЫ

KibKic
ть

Щiна
за

од{нI4

що
без
пш
(mн.)

Цiна
за

одшшцо
з пlр
(грп)

Сума
без

tIдв
(грн.)

Сума
зпдF
(грн.)

l Саlr,rорiз по дореву 3,5*45мм
445з0000-4 шт, 100 0,20 20,00

2
Саморiз по дереву 4,2*76мм 445з00004 шт. 100 0,39 39,00

з Саморiз по дереву З,9*бOмм 445з00004
ý

шт 50 0,2,| l3,50

4 Анкер распорний
клиновий(потолочний) М6*40

445з0000_4 шт, з0 1,50 45,00

5 Саморiз з дюбелем бх40 (гриб)
ll4tttt,

445з00004 шт_ l00 0,40 40,00

6 206-1б0 Сверло побiдит по
бетону SDS-PLAS 6_160 l/1 шт

445з0000_4 шт 2 2з,040 46,00

,|

8

безГIЩ (грн.) g 203,50

ДЩ (грн.)

Всього з ГIЩ (грн) 203,50

Юридичнi адреси cTopiн:

Замовник:
Охтирська загальпоосвiтня школа I-ПI
ступенiв ЛЬ 1 Охтирськоi MicbKoi ради
CyMcbKoi областi
Юридична адреса:
42700,м. Охтиркц вул. Перемоги, 2
Сумська область
Поточний рчжунок:

21000500003з812
слуrкба УкраiЪи,м.Киiв

(I.А.Шульженко)

Учасник:
ФОП Щульська О.М.
Юр}лдична адреса: 42700, Сумська обл.
м.Охтирка, вул. В.Зарiчна,9 1

Поточний рахунок:
UA983375680000000260053 1 08256
АТБВ 10018/050 АТ коцадбанк>
Код 275930З027
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