
ДОГОВIР NsJ.<'
ПРО ЗАКУПIВЛЮ TOBAPIB

м.Охтирка /& 0{ 2021 року

Охтирська загальноосвiтня школа I-III сryпенiв Nil 1 Охтирськоi MicbKoi ради CyMcbKoi
бластi в особi директора Шульженко Iнесси АнатолiiЪни, що дiе на пiдставi Статуту (далi -

Замовник), з однiеi сторони, i ФОП.Щульська О.М. що дiе на пiдставi Свiдоцтва про державну
ресстрацiю, (далi - Учасник), з iншоi сторони, разом - Сторони, уклz}ли цей договiр про таке (далi -

Щоговiр):

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1.Учасник зобов'язуеться у 202I роцi поставити Замовниковi товари, зазначенi в накладних, а
Заlrловник - прийняти i оплатити TaKi товари : ,.ЩК 021-2015:14810000-2 Абразивнi вироби .

1.2. Найменування(номенклатура,асортимент)товару гупка абразивна. ciTKa абразивна.

,1.3. 
Обсяги закупiвлi ToBapiB можуть бути зменшенi залежно вiд реального фiнансуванЕll видаткiв.

' II. якIсть TOBAPIB
2.1. Учасник гарантуе якiсть та надiйнiсть товару,що rrродаеться вiдповiдно до положень Закону
Украiни "Про захист прав споживачiв".
2.2.У разi поставки неякiсного товару Замовник повинен здiйснити за:rлiну i поставку товару
палежноi якостi протягом двох обочих днiв з дати отримання вiдповiдноi шретензii вiд Учасника.
2.3. Якiсть товару повинна вiдповiдати державним стандартам.

ПI. ЦIНА ДОГОВОРУ
З . 1 . Сума цього .Щоговору становить 3 12.00 (Триста дванадцять гривень 00 коп.)

(вказати цифрами та словал,rи)

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

З,2. Сумацього Щоговору може бути зменшена за взаемною згодою CTo$iH.

ш. порядок здIЙснЕнtlя оплАти
4.1. Розрахунки за товар, що е предметом даного.Щоговору, здiйснюються у безготiвковому
порядку грошовим перекzвом на рахунок Учасника протягом двадцяти банкiвських днiв з дати
отримання товару згiдно з Еакладною.
4.2.Пiдставою для проведення розрахункiв е рахунок та накладна.

" ч. постАвкА тоЁАрIв
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 своiх зобов'язань за цим.Щоговором Сторони несуть вiдповiда_пьнiсть,
визначену цим,Щоговором та чинним в УкраiЪi законодавством.
2.2.У разi порупення TepMiHiB, визначених п. t.2,4.2 Учасник сплачуе Замовнику штрафнi санкцii
в розмiрi 0,5 Уо вiд BapTocTi товару за кожен день прострочення.
6.3. У разi порушення TepMiHy оплати за отриманий товар За;rцовник сплачуе Учаснику Irеню в

розмiрi подвiйноi облiковоТ ставки Нацiонального банку Украiни вiд суми простроченого платежу за
кожен день прострочення.
6.4. Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за повне чи часткове невиконання або irеналежне
виконання зобов'язань, передбачених цим ,Щоговором, якщо воно стtlлося внаслiдок дii форс-
мажорних обставин.
6.5. Сторона, що не мае можливостi належним чином виконати своi зобов'язання за цим,Щоговором *



6,7, З Метою забеЗпеченшI }п{астi у, цивiльно-правови; ;;;il;;;#;##}::;х".#; згодуна обробку, зберiгання, використання, ,,оширення та дост}.п до персоЕilJьЕих даЕих згiдно ЗаконуУкраiЪи кПро захист персональЕих даних) та iнших норм чинЕого зzжоЕодilвства. НаведеЕа вищеiнформацiя також може надаватись TpeTiM особам.

ЧII. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОi СИЛИ7,t' Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за невиконаЕшI або неналежне виконаЕнrIзобов'язаНь за циМ ЩоговороМ у разi виIlикЕенн" обйuип, непереборноi сили, якi не iснували пiд
Ж#irТХlЖ#ЖЫ'Та 

ВИНИКJIИ ПОЗа ВОЛеЮ CTopiH (аварiя, пuru"фоба, стихiйне лихо,'епiдемiя,

7,2, СторОнa щО Ее може виконуваТи зобов'язання за цим .Щоговором у наслiдок дii обставиннеперебоРноi сили, повинна не пiзнiше нiж ,роr".о", днiв з момеIIту ix виникненняпо_вiдомити про це.iншу Сторону у письмовit формi.7'З, !ОКаЗОМ ВИНИriНеННЯ ОбСТаВИНдеперебор"ЪiЪ"о" та строку ix дii е вiдповiднi документи, якiвидаються

ВНаСЛiДОК Дii фОРС-МаЖОРНИХ ОбСТаВин, повинна писъмово повiдомrги iншу сторону про icH
''ерешкоди 

та ik вплив н_а виконання зобов'язань за цим rЩоговором.

Я 9 l:::*чР:"':^т:_::::т 1.бставиl 
гIовинно бути пiдтверджеЕо компетентним органом.

iзсторiн"у.,*еномупорядку#."й;";#ЖpfiН"lfrЖil:f 
Ti"Ti,i'iTr"*_#;?#T""Учасник повортае Замовнику оо-r" прой.оrЪр";;;;* з дня розiрвання цього.Щоговору.

VIII. ВИРIШЕНIUI СПОРIВ
8,1, У випадку виникнення спорiв або розбiжностей Сторони зобов'язlтоться вирiшувати ix шляхомвзаемних переговорiв та консультацiй.
8,2,У разi недоСягненIUI СторонаlлИ згодИ спорИ (розбiжноСтi) вирiшУються у судовому порядку.

Ix. строк дi договору
9.1. I]ей Щоговiр набирае чинностi 

" ,rЩ, 6 202|p.i дiе до з1.12.202|р.9,2,Ifей,ЩоговiР укладаетьСя i пiдписУ.r"Й у Zi rp"rP'иK€lx, щЪ *u.r" однакову юридичну силу.

xI. MIc НШI ТА Б4НКIВСЪКI РЕКВIЗИТИ CTOPIH
Замовник:

Охтирська загальноосвiтня школа I-ПI
сryпенiв ЛЬ 1 Охтирськоi MicbKoi радиCyMcbKoi областi
Юридична ацреса:
42700, м. Охтирка, вул. Перемоги,2
Сумоька область
Поточний рахунок:
UАз 7820 1 7 20з 4421 00050000з з 8 1 2"

Учасник:
ФОП Щульська О.М.
Юридична адреса: 427 00,Сумська обл.
м,Охтирка, вул. В.Зарiчна,9 1

'Поточний рахунок:
UA983 3 75680000000 260о5з1 08256
дТБВ 10018/050 дТ <ощадбанк>
Код 27593 0З027

,-jДа]



.Щодаток Jtl
до договору

Юридичнi адреси cTopiH:

202lp,

Замовник:
Охтирська загальноосвiтня школа I-ПI
сryпенiв М 1 Охтирсько[ MicbKot ради
CyMcbKoi областi
Юридична ацреса:
42700, м. Охтирка, вул. Перемоги,2
Сумська область
Поточний рахунок:
UАз 7820 1 7 203 442|000500003 3 8 1 2,.

служба УкраiЪи,м.КиiЪ
77l0з

(I.А.Шульженко)

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

Поточний рахунок:
UА98зз 75680000000260053 1 08256
АТБВ 10018/050 АТ кОщадбанк>
Код2759З0з027
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Сума
без
пш
(грн.)

QMa
зпд
(грн.)

1 1000-240040 Губка абразивна Р40
l48l0000-2 шт 2 з2,00 64,00

2 CiTKa афаз.запrр. д/штукат.Ns60
1/1 шт.

l 48 l 0000_2 шт. l0 3,60 з6,00

3
10l0-120506 CiTKa
афазивна*60* l l 5*280мм,уп.5шт.

l 48 1 0000_2 Упак. 4 з7,00 l48,00

4 1000-240040 Губка абразивна Р40
1 48 1 0000-2 шIт 2 з2,00 64,00

безГIЩ (грн.)

Всього з ГIЩ (грн)

312,00

з12,00


