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ДОГОВIР Ns&Ч

ПРО ЗАКУПIВЛЮ TOBAPIB
/4, 2021 року

Охтиреька загаJIьноосвiтня школа I-III сryпенiв ЛЬ 1 Охтирськоi MicbKoi ради CyMcbKoi
бластi в особi директора ШульженКо IнессИ АнаiолiiЪнИ, Що дiе на пiдставi Статуту (далi-
Заrrловник), з одяiсi сторони, i Фоп Щульська о.м. що дiе на пiдставi Свiдоцтвu rrро д.р*uu"у
РееСТРаЦiЮ, (ДаЛi - УЧаСНИК), З iНШОi СТорони, разом - Сторони, уклали цей договiр,rро таке (далi -
.Щоговiр):

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1,1,УчаснИк зобов'язУетьсЯ у 2021 роцi поставити За:rловниковi товари, зазначенi в накладних, а
ЗамовниК - прийнятИ i оплатити TaKi товари : .ЩК 02|-20|5:4417000-0-2Плити,листи, стрiчки та
фольга, пов'язанi з конструкцiйними матерiалами .

1 .2. Найменування(номенклатура,асортимент)товару стрiчка малярська.
1.З. обсяги закупiвпi ToBapiB можуть бути зменшй.*Ъ*rrо 

"lд р*о""ого фiнансувчIння видаткiв.

Ш. ЯКIСТЬ TOBAPIB
2,1, Учасник гарантуе якiсть та надiйнiсть товару,що продаеться вiдповiдно до положень Закону
УкраiЪи "Про захист прав споживачiв''.
2,2,у разi поставки неякiсного товару Замовник повинен здiйснити за:rлiну i поставку товару
гrалежноТ якостi протягом двох обочих днiв з дати отримання вiдповiдноi:претензii вiд Учасника.
2.з. Якiсть товару повинна вiдповiдати державним стандартам.

ПI. ЦIНА ДОГОВОРУ
3.1. Сума цього,Щоговору становить 111.00 (Сто одинадцять гривень 00 коп.)

у тому числi:
(вказати uифраvи та словами)

(сlrиааffоговОру визначаетЬся з урахуваНням Закону УкраiЪи "Про податоk надодану BapTicTb'')
З,2, Сумацього Щоговору може бути зменшена за взаемною згодою CTopiH.

ry. порядок здIЙснЕннrI оr{лдти
4,1, Розрахунки за товар, що е предметом даного .щоговору, здiйснюються у безготiвковому
порядку грошовим переказом на рахунок Учасника протягом двадцяти банкiвських днiв з датиотримання товару згiдно з накладною.
4.2-пiдставою для проведення розрахункiв е рахунок та накладна.

Ч. ПОСТАВКА TOBAPIB
5,1,учасник зобов'язаний передати товар Залловнику протягом двадцяти банкiвських днiв з датипiдписання даного ,Щоговору.

ЧI. ПРАВА ТА ОБОВ,ЯЗКИ CTOPIH
6,1, У вйпадку порушення cBoix зобов'язань за цим !оговором Сторони несуть вiдповiдальнiсть,
визначену щим Щоговором та чинним в YKpaiHi законодавством.
2,2, У разi порlТrrеннЯ TepMiHiB, визначенИх п. 7,2, 4.2 Учасник сплачус Замовнику штрафнi санкцii
в розмiрi 0,5 Yо вiд BapTocTi товару за кожен деЕь прострочення.
6,з, У разi порушення TepMiHy оплати за отриманий товар Замовник сплатiуе Учаснику пеню в
розмiрi подвiйноi облiковоi ставки Нацiональнъго банку Украши вiд суми простроченого платежу за
кожен день прострочення. l

а€

6.4, Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за повне чи часткове
виконання зобов'язань, передбачених цим Щоговором, якщо воно
мажорних обставин.

невиконання або неналежне
стаJIося внаслiдок дii форс-



6.5. Сторона, що не мае можJIивостi належним чином виконати своi зобов'язаffiя за цим ,Що

внаслiдок дii форс-мажорних обставин, повинна письмово повiдомити iншу Сторону про
перешкоди та ix вплив на виконання зобов'язань за цим ,Щоговором.
6.6. Iснування форс-мажорних обставин повинно бути пiдтверлkено компетентним органом.
6.1.З метою забезпечення участi у, цивiльно-правових та господарсьIоD( вiдносинах, надаемо згоду
на обробку, зберiгання, використання, поширення та доступ до персон.lJIьних даних згiдно Закону
Украiни кПро захист персончrльних даних>> та iнших норм Iмнного законодавства. Наведена вище
iнформацiя також може надаватись TpeTiM особам.

ЧШ. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОi СИЛИ
7.Т, Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за невиконання або ненаJIежне виконаннrI
зобов'язань за цим ,Щоговором у разi виникнення обставин непереборноi сили, якi не iснували пiд
час укладання.Щоговору та'виникJIи поза волею CTopiH (аварiя, катастрофа, стихiйне лихо, епiдемiя,
епiзоотiя, вiйна тощо).
7.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за
непереборноi сили, пQвинна не пiзнiше нiж протягом
повiдомити про цо iншу Сторону у письп,ловiй формi.

цим Щоговором
днiв з

у наслiдок дii обставин
моменту ik виникнення

7.3. Щоказом виникнення обставин неrrереборноi сили та строку iх дiТ е вiдповiднi документи, якl
видаються

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

ЧIII. ВИРIШЕННЯ СПОРIВ
8.1. У випадку виникнення спорiв або розбiжностей Сторони зобов'язуються вирiшувати ix шляхом
взаемних переговорiв та консультацiй.
8.2. У разi недосягнеЕIuI Сторонш,rи згоди спори (розбiжностi) вирiпгуrоться у судовому порядку.

Ix. строк лi договору
9.1. I_{ей,.Щоговiр набирае чинностi " ,rar___P€_2O2irp.i дiе д3 З|.12.202irр.
9,2.Ifей Щоговiр укладаеться i пiдписуеться у 2-х примiрниках, що мають однакову юридичну силу.

xI. MIC ЕзнАхо НЯ ТА БАНКIВСЬКI РЕКВIЗИТИ CTOPIH
Замовник:

Охтирська загальноосвiтня школа I-ПI
сryпенiв ЛЬ 1 Охтирськоi MicbKoi ради
CyMcbKoi областi
Юридична адреса:
42]00,м. Охтирка, вул. Перемоги,2
Сlмська обпасть
Поточний рах}цок:
UA37820 1 7 20з 442|000500003 3 8 1 2

Щержказначейсьlа служба УкраiЪщм. КиiЪ

ýол !ДРПОYl22917 
|0З

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

м.Охтирка, вул. В.Зарiчна,9 1

Поточний рчжунок:
UA983375680000000260053 1 08256
АТБВ 10018/050 АТ кОщадбанк>
Код2759З03021

( [ульська О.М.)

.Щодаток J\Ъ1
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l 0-004 Стрiчка мzrлярська
50мй4Oм

44|10000-2 шт J 37,00 l11,00

Ф

без ПffВ (грн.) 111,00

IUts (грн.)

Всього з ГIlР (грн) 111,00
q

Юридичнi адреси cTopiH:

Замовник:
Охтирська загальноосвiтня школа I-ПI
сryпенiв J\b 1 Охтирськоi MicbKoi ради
CyMcbKoi областi
Юридична адреса:
42700, м. Охтирка, вул. Перемоги,2
Сумськаобласть,
Поточний рахунок:
UАз 7 _820 1 7.?9з 4421 000 5 00003 з 8 1 2

служба УкраiЪи,м.КиТв

(I.А.Шульженко)

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

м.Охтирка, вул. В.Зарiчна,9 1

Поточний рахунок:
UA983 3 7568000000026005з1 08256
АТБВ 10018/050 АТ кошадбанк>
Код275ЭЗ0З027
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