
ДОГОВIР Хэ l$
ПРО ЗАКУПIВЛЮ TOBAPIB

пл-Охтирка а{ 2021 року

ОхтирсьКа загальНоосвiтнЯ школа I-III сryпенiв .}{Ь 1 Охтирськоi MicbKoi ради СумськоТ
областi в особi директора ШульженКо IнессИ АнатолiiЪНИ, ЩО дiе на пiдставi Статуту (далi -
Замовник), з однiеi сторони, i ФоП €всссв Сергiй Анатолiйович що дiе на пiдставi Свiдоцтва,
Iалi - УчаСник), З iншоi сторони, разоМ - Сторони, }клали цей договiр про таке (далi - Щоговiр):

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1.Учасник зобов'язуеться у 202l роцi поставити Замовниковi товари, зазначенi в накладних, а
Замовник - прийняти i оппатити TaKi товари :

дк 021-2015: 448З0000-7 Мастики, шпаклiвки, замазки та розчинники .

1.2. Найменуванвiя(НоменклатУра,асортимент)товару штукатурка. шпаклiвка. груriтовка.
1.З. Обсяги закупiвлi ToBapiB можуть бути зменшенi залежно вiд реального фiнан"уuu"rr" u"даткiв.

П. ЯКIСТЬ TOBAPIB
2t 1. Учасник гарантуе якiсть та надiйнi@ть товару,що tIродаеться вiдповiдно до положень Закону
УкраiЪи "Про захист прав споживачiв".
2.2.у разi поставки неякiсного товару Замовник повинен здiйснити замiну i поставку товару
гrалежноi якостi протягом двох обочих днiв з дати отримання вiдповiдноi претензii вiд Учаiника.
2.3. Якiсть товару повинна вiдповiдати державним стандартам' с

3.1. Сума цього Щоговору становить
копiйок)

(вказати чифрами та словами)

у тому числ1:
(сума!оговору визначасться з урахуванням Закону Украiни "Про податок надодану BapTicTb'')

З.2. Сумацього.Щоговору може бути зменшена за взаемною згодою @TopiH.

Ш. ПОРЯДОК ЗДIЙСНЕННЯ 0ПЛАТИ
4.1. Розрах}нки за товар, що е предметом даного Щоговору, здiйснюються у безготiвковому
порядку грошовим перек€}зом на рахунок Учасника протягом двадцяти банкiвських днiв з дати
отримання товару згiдно з накладIIою.
4.2. Пiдставою дпя проведення розрахункiв е рахунок та накладна.

. v. постАвкА TOBAPIB
5.1.УчаснИк зобов'яЗаний переДати товаР ЗамовникУ гIротягоМ 20 банкiвських днiв з дати
пiдписання даного .Щоговору.

ЧI. ПРАВА ТА ОБОВ,ЯЗКИ CTOPIH
6.1. У випадку IIорушеЕня cBoik зобов'язань за цим.Щоговором Сторони несуть вiдповiдальнiсть,
визначену цим.Щоговором та чинним в YKpaiHi законодавством.
2-2. У разi порушення TepMiHiB, визначених п. \.2,4,2 Учасник сплачуе Замовнику штрафнi санкцiТ
в розмiрi 0,5 Уо вiд BapTocTi товару за кожен день прострочення.
6.3. У разi порушення TepMiHy оплати за отриманий товар Замовник сплачуе Учаснику пеню в
розмiрi подвiйноi облiковоi ставки Нацiонального банку Украrни вiд суми .rро.rро"."о.о ,rпu."жу за
кожен день прострочення.
6,4. Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за повне чи часткове
виконання зобов'язань, передбачених цим ,щоговором, якщо воно

Jo/,а/

невиконання або ненrlлежне
стшIося внаслiдок лiТ форс-

ШI. ЦIНА ДОГОВОРУ

виконати своТ зобов'язанЕя за цим ,Щоговором



внаслiдоК дii форс-МажорниХ обставин' повинна ,,исьмовО повiдомиТи iншУ СторонУ lrро 
'*лГtIерешкоди та ix вплив на виконання зобов'язань за цим rЩоговором. \

6,6, Iснування форс-махtорних обставин повиЕно буги пiдтв"рл*."о компетентним органом.
6,7, З метою забезпечення участi у, цивiльно-правових та господарських вiдносинах, надаемо згоду
на обробку, зберiгання, використання, поширення та достуtI до персоныIьних дЕlних згiдно Закону
украiни кпро захист персональних даних> та iнших норм чинного законодавства. Наведена вище
iнформацiя також може надаватись TpeTiM особам.

ЧII. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОi СИЛИ
7,|, Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за невиконаЕня або неналежне виконаншI
зобов'язаНь за циМ .Щоговором у разi виникнення обставин непереборноi силпа, якi не iснрали 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 цим .Щоговором
непереборноi сили, повинна не пiзнiше нiж протягом
повiдомити про це iншry Сторону у письмовiй форЙi.
7.з. .щоказом виникнення обставин непереборноiъили та строку
видаються 'В

lx дll е вrдповrднi документи, якi

iз CTopiH в установленому порядку мае право розiрвати цей Щоговiр. У разi ,rо.r"р.д""оiJ;;;r"
УчасниК повертае ЗамовникУ коштИ протягоМ трьох днiв з дня розiрвання цього Щоговору.

VIII. ВИРIШЕННrI СПОРIВ
8,1, У випадку виЕикЕення спорiв або розбiжностей Сторони зобов'язуються вирiшувати ix шляхом
взаемних переговорiв та консультацiй.
8,2,У разi недоСягненIUI СторонамИ згодИ спорИ фозбiжноСтi) вирiпгУrоться у судовому порядку.

Ix. строк дi договору
?.1.*Ц.t Щоговiр набирас чинностi з к/д>> а5 2021р. i дiе до З|,Т2.202lр.
9,2, Щей Щоговiр укладаеться i пiдписуеr"с" у Z-х.lр"мРr"й, fi,о r*ru однакову юридичну силу.

xI. MI нАхо ТА БАНКIВСЪШ РЕКВIЗИТИ CTOPIH

днlв з
у наслiдок дii обставин
моменту ix виникнення

Замовник:
Охтирська загальноосвiтня школа I-III
сryпенiв ЛЬ 1 Охтирськоi MicbKoi ради
CyMcbKoi областi
Юридична адреса:
42700, м. Охтирка, вул. Перемоги,2
Сумська область
Поточний рахунок:
UАз 7820 1 7 20з 442\000500003 3 8 12

служба Украiни,м,КиiЪ

(I.А.Шульженко)

Учасник:
ФОП €всссв Сергiй Анатолiйович
Юридична адреса: 42700, Сумська обл.
м.Охтирка, вул.Велика Зарiчна,9З
Поточний рахуЕок:
UA 1 бз006 1 4000002600900000 1 752
ПАТ <Кредi Агрiколь Банк>
Код244640з195

ý.{aofr*
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Сума
без

пдЕ
(грн.)

Сума
з ГIШ
(грн.)

KNAUF МП-75 шryкаryрка
машинного нанесення ЗOкг

44830000-7 шт 1з l67,00 21,11,00

2 44830000_7 шт 7 l з5,00 945,00

, Грунт- фарба СТ-16/l0л <Ceгesit> 44830000-7 шт 9 640,00 5760,00

4 Грунтовка СТ-1 7/10л глибоко
пронrпсаюча <Ceresit>

44830000-7 пlт 1з 26,7,0а 3471,00

5 KNAUF Мультифiнiш
Унiверсал.Шпаклiвка 25кгlбiла,/

д448з0000-7 шт 6 235,00 1410,00

6

7

без ГIЩ (грн.) l3757,00

ПШ (грн.)

Всього з ГIlЩ (грн) l3757,00

Юридичнi адреси cTopiн:

t'i, i,t l il 4 ,
,, -,, r t\ )-

Замовник:
Охтирська загальноосвiтня школа I-ПI
сryпенiв Л! 1 Охтирськоi MicbKoi ради
CyMcbKoi областi
Юридична ацреса:
42700, м. Охтирка, вул. Перемоги,2
Сумська область
Поточний рахунок:
U лз7 82a}xa8l_442 1 0005 0000З з 8 1 2.

Украiни,м.Киiв

.А.Шульженко)

Учасник:
ФОП €всссв Сергiй Анатолiйович
Юридична адреса: 42700, Сумська обл.

м.Охтирка, вул.Велика Зарiчна,9З
Поточний рzжунок:
UA1 63006 1 4000002600900000 1 752
ПАТ кКредi Агрiколь Банк>
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