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ДОГОВIР Xp,J8
ПРО ЗАКУПIВЛЮ TOBAPIB

м.охтиока аý 2021 року

Охтирська загальноосвiтня школа I-III сryпенiв J\b 1 Охтирськоi MicbKoi ради CyMcbKoi
областi в особi директора Шульженко Iнесси Анатолiiвни, що дiе на пiдставi Статуту (да:li -

Замовник), з однiеi сторони, i ФОП €вссев Сергiй Анатолiйович що дiс на пiдставi СвiДоцтва,

lалi - Учасник), з iншоi сторони, разом - Сторони, уклаltи цей договiр гrро таке (лалi - Щоговiр):

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

За:uовник - прийняти i оплатити TaKi товари :

ДК 021-2015: 44170000-2 Плити, листи, стрiчки та фольга, пов'язанi з конструкцiЙними
матерiалами.
1.2. Найменування(номенклатура,асортимент)товару ппитапiдвiсноi стелi.

1.З. Обсяги закупiвлi ToBapiB можуть бути зменшенi залежно вiд реального фiнансування виДатКiв.

* II. якIсть TOBAPIB
2.1. Учасник гарантус якiсть та надiйнiсть товару,що прода€ться вiдповiдно до положень ЗаконУ

Украiни "Про захист прав споживачiв".
2.2.У разi поставки неякiсного товару Замовник повинен здiйснити замiну i поставку товарУ
шалежноТ якостi протягом двох обочих днiв з дати отримання вiлповfrноi претензii вiд Учасника.
2.3. Якiсть товару повинна вiдповiдати державним стандартам.

ПI. ЦIНА ДОГОВОРУ
3.1 . Сума цього ,Щоговору становить 6460.00(Шiсть тисяч чотириста шiстдесят гривень 00 копiйок)

(вказати цифрами та слова.tли)

у тому числ1:
(сума Щоговору визначасться з урахуванням Закону Украiни "Про податок на додану BapTicTb")

3.2. Сума цього,Щоговору може бути зменшена за взаемною згодою CTopiH.

Ш. ПОРЯДОК ЗДIЙСНЕННЯ ОПЛАТИ
4.1. Розрахунки за товар, що е предметом даного,Щоговору, здiйснюються у безготiвковому
порядку грошовим переказом на рахунок Учасника протягом двадцяти банкiвських днiв з дати
отримання товару згiдно з накладною.
4.2. Пiдставою для проведення розрахункiв е рахунок та накладна.

5.1.Учасник зобов'яз*"И r,.р.о"r" *#:"T":*i;:i"l-J-r0 банкiвських днiв з дати
пiдписання даного Щоговору.

VI. ПРАВА ТА ОБОВ,ЯЗКИ CTOPIH
6.1.. У випадку rrорушення своiх зобов'язань за цим .Щоговором Сторони несуть вiдповiдальнiсть,
визначену цим Договором та чинним в YKpaiHi законодавством.
2.2,У разi порушення TepMiHiB, визначених п, 1.2,4.2 Учасник сплачуе Замовнику штрафнi санкцii
в розмiрi 0,5 О^ вiд BapTocTi товару за кожен день прострочення.
6.3. У разi порушення TepMiHy оплати за отриманий товар За:uовник сплачуе Учаснику пеню в

розмiрi подвiйноi облiковоi ставки Нацiонального банку Украiни вiд суми простроченого платежу за
кожен день прострочення.
6.4. Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за повне чи часткове невиконанняf або неналежне
виконання зобов'язань, передбачених цим .Щоговором, якщо воно сталося внаслiдок дii форс-
мажорних обставин.
6.5. Сторона, що не мас можливостi належним чином виконати своТ зобов'язання за цим,Щоговором



внаслiдок дii форс-мажорних обставин, повинна письмово повiдомити iншу Сторону про iснуючi
перешкоди та ix вплив на виконання зобов'язань за цим .Щоговором.
6.6. Iснування форс-мажорних обставин повинно бути пiдтверджено компетентним органом.
6.'7 , З метОю забезпечення участi у, цивiльно-правових та господарських вiдносинах, надаемо згоду
на обробку, зберiгання, використання, поширення та доступ до персоЕаJIьних даних згiдно Закону
УкраiЪи кПро захист персонzrльних даних)) та iнших норм чиЕного законодавства. Наведена вище
iнформацiя також може надаватись TpeTiM особам.

VII. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОi СИЛИ
7.|. Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за невиконаЕня або ненаJIежне викоЕilЕнrl
зобов'язань за цим Щоговором у разi виникнення обставин непереборноi сили, якi не icHyBalпr пiд
час укладання Щоговору та виникJIи поза волею CTopiH (аварiя, катастрофа, стихiйне лихо, егriдемiя,

,.Щоговором у наслiдок дii обставин
моменту ik виникненrrянепереборноi сили, повинна не пiзнiше нiж протягом дII1в з

повiдомити про це iшrry Сторону у письмовiй формi.
7l3. ,ЩоказОм виникнення обстаВин непФреборноi сили та строкУ iх дii е вiдповiднi документи, якi
видаються

(найменування органу, уповноваженого видавати TaKi документи)
7.4.У разi коли строк дii обставин непереборноi сили продовжуеться бiльше нiж днiв, кожна
iз cTopiH в установленому порядку мае право розiрвати Цей Договiр. У разi попередньоi оплати
УчасниК повертае ЗамовникУ коштИ tIротягоМ трьоХ днiв З дня розiрваirня цього.Щоговору.

VIII. ВИРIШЕНIIЯ СПОРIВ
8.1. У випадку виникнення спорiв або розбiжностей Сторони зобов'язуються вирiшувати ix шляхом
взаемних переговорiв та консультацiй.
8.2.у разi недосягнення Сторонами згоди спори фозбiжностi) вирiшуються у судовому порядку.

Ix. строк дi договору
9.1. Щей.Щоговiр набирае чинностi з <ф>> 0{ z021p. i дiе д9 З|.|2.202lр.
9.2. Щей ЩоговiР укJIадаетьСя i пiдписУетьсЯ у 2-х приМiрниках, що мЬють однакову юридичну силу.

xI. MI нАхо НЯ ТА БАНКIВСЬКr РВКВIЗИТИ CTOPIH
Замовник:

Охтирська загальноосвiтня школа I-III
сryпенiв ЛЪ 1 Охтирськоi MicbKoi ради
CyMcbKoi областi
Юридична адреса:
427 00,м. Охтирка,Ъул. Перемоги, 2
Сумська область
Поточний рчжунок:
UАз 7820 1 7 203 4421000500003 3 8 1 2

служба УкраiЪи,м.КиiЪ

Шульженко)

Учасник:
ФОП €всеев Сергiй Анатолiйович
Юридична адреса: 42700, Сумська обл.
м.Охтирка, вул.Велика Зарiчна,93
ПоЪочний р{жунок:
UA 1 63 006 1 4000002600900000 1 752
ПАТ кКредi Агрiколь Банк>

Код2446403195
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Плlлта пiдвiсноi стелi
(595*595*7мм)

441,70000а шт 190 з4,00 6460.00

д

безГIЩ (грн.) 6460,00

ПШ (грн,)

Всього з П[В (грн) 6460,00

Замовник:
Охтирська загальноосвiтпя школа I-ПI
сryпенiв ЛЬ 1 Охтирськоi MicbKoi ради
CyMcbKoi областi
Юридична адреса:.
42700, м. Охтирка, вул. Перемоги,2
Сумська область
Поточний рахунок]
UАз 7820J 7,?pз 442|000 50000з з 8 1 2

ка служба УкраiЪи,м.КиiЪ

(I.А.Шульженко)
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Учасник:
ФОП €всссв Сергiй Анатолiйович
Юридична адреса: 42700, Сумська обл.
м.Охтирка, вул.Велика Зарiчна,93
Поточний рахунок:
UA 1 63 006 1 4000002600900000 1 752
ПАТ кКредi Агрiколь Баню>

Код244640З195
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