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ДОГОВIР Nр ,l4
ПРО ЗАКУПIВЛЮ TOBAPIB

/& il5 2021 року

ОхтирсьКа загальНоосвiтня школа I-III сryпенiв Л} 1 Охтирськоi MicbKoi ради СумськоТ
областi в особi директора Шульженко Iнесси АнатолiТвнИ, Що дiе на пiдставi Статуту (далi -
За:rловник), з однiсi сторони, i ФоП €всеев Сергiй Анатолiйович що дiе на пiдставi Свiдоцтва,
цалi - УчаСник), З iншоi сторони, рilзом - Сторони, уклали цей договiр про таке (лалi - .Щоговiр):

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1.УчаснИк зобов'язУеться у 202| роцi поставити Замовниковi товари, зазначенi в накладних, а
Замовник - прийняти i оплатити TaKi товари :

дк 021-2015: З 1520000-7 СвiтильЕики та освiтлювальна арматура .

1.2. Найменування(номенклатура,асортимент)товару свlтильникрас
1.З. обсяги закупiвлi ToBapiB можуть бути зменшенi залежно uц р**"-о бl"u""у*""я видаткiв.

П. ЯКIСТЬ TOBAPIB
2,}, УчасНик гарантУu 

"ni.r" 
та надiйнiсm товарУ,що rrрода€ться вiдповiдно до положепь Закону

Украiни "Про захист прав споживачiв''.
2.2-у разi поставки неякiсного товару За:rловник повинен здiйснити замiну i поставку товару
гrалежноi якостi протягом двох обочих днiв з дати отримання вiдповiдноi претензii вiд Учасника.
2.3. Якiсть товару повинна вiдповiдати державним стандартам. 

"

ПI. ЦIНА ДОГОВОРУ
З.1. Сума цього Щоговору становить 1240"00(Одна тисяча двiстi сороК гривенЬ 00 копiйок)

(вказати цифрами та словал,lи)

у тому числ1:

(сума ЩоговОру ви3начаетЬся з урахуваНням ЗаконУ Украiни "Про податок на додану BapTicTb'')
3.2. Сума цьогО ЩоговорУ може бути змеНшена за взаемною згодою CTopiH.

s

ry. порядок здIйснЕннrI оплАти
4.1. Розрахунки за товар, що е предметом даного
порядку грошовим rrереказом на рахунок Учасника
отримання товару згiдно з накладною.
4,2. Пiдставою для tIроведення розрахункiв е рахунок та накладна.

Ч. ПОСТАВКА TOBAPIB
5.1.УчаснИк зобов'яЗанийтередати товар Зшtовнику rrроr".опл 20 банкiвських днiв з дати
пiдписання даЕого Щоговору.

VI. ПРАВА ТА ОБОВ,ЯЗКИ CTOPIH
6,1, У випадку порушення cBoik зобов'язань за цим Щоговором Сторони несуть вiдповiдальнiсть,
визначену цим !оговором та чинним в Украiъi законодавством.
2,2,У разi порушення TepMiHiB, визначених п. |.2,4.2 Учасник сплачу€ 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 Замовник сплачуе Учаснику пеню в
розмiрi подвiйноi облiковоi ставки Нацiонального банку Украiни вiд суми простроченого платежу за
кожен день IIрострочення.
6.4. Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за повIIе чи часткове невиконання або неналежне
виконання зобов'язань, передбачених цим Щоговором, якщо воно сталося внаслiдоft дii форс-мажорних обставин.
6,5, СторОна, щО не мае можливоСтi належнИм чиноМ виконатИ своi зобов'язання за цим,Щоговором
внаслiдок дii форс-мажорних обставин, повинна письмово повiдомити iншу Сторону про iснуючi

!оговору, здiйснюються у безготiвковому
протягом двадцяти банкiвських днiв з дати



перешкоди та ik вплив lra виконання зобовlязань за цим Договором.
6.6. Iснування форс-мажорних обставин повинно бути пiдтверджено компетентним органом.
6.7 . З метою забезпечення 1"racTi у, цивiльно-правових та господарських вiдносинах, надаемо згоду
на обробку, зберiгання, використання, поширення та доступ до персонЕIльних даних згiдно Закону
Украiни кПро захист персонЕrльних даних)) та iнших норм чинного законодавства. НаведеЕа вище
iнформацiя також може надаватись TpeTiM особам.

ЧП. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОi СИЛИ
7.1, Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за невиконilння або неналежне виконаннjI
зобов'язань за цим Щоговором у разi виникноння обставин непереборноi сили, якi не iснlъали пiд
час укладання,Щоговору та виникли поза волею CTopiH (аварiя, катастрофа, стихiйне лихо, епiдемiя,
епiзоотiя, вiйна тощо).
7.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за
непереборноi сили, повинна не пiзнiше нiж протягом
повiдомити про це iншry Сторону у письмовiй формi,
7,3. Щоказом виникнення обставин непереборноi сили та строку ik дii е вiдповiднi докрленти, якi
видаються

(найменування органу, уповноваженого видавати TaKi документи)
7,4.У разi коли строк дii обставин непереборноТ сили продовжуеться бiльше нiж
iз CTopiH в установленому порядку мас право розiрвати цей Щоговiр. У разi попередньоi оплати
Учасник повертас Заrrловнику кошти протягом трьох днiв з дня розiрвання цього Щоговору.

VIII. ВИРIШЕННЯ 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 (розбiжностi) вирiшryються у судовому порядку.

Ix. строк дi договору
9.1. I]ей Щоговiр набирае чинностi з <ф> а5 202lр. i дiе до З|.|2.202\р.
9.2. L{ей Щоговiр укладаеться i пiдписуеться у 2-х примiрниках, що мають однакову юридичну силу.

xI. MIc ЕзнАхо ТА БАНКIВСЬШ РЕКВIЗИТИ CTOPIH

цим ,Щоговором
днiв з

у наслiдок дii обставин
моменту iх виникнення

днiв, кожна

Замовник:
Охтирська загальноосвiтня школа I-III
сryпенiв ЛЬ l, Охтирськоi MicbKoi ради
CyMcbKoi областi
Юридична адреса:
42'100, м. Охтирка, вул. Перемоги,2
Сумська область
Поточний рахунок:
UA37820 1 7 20з4421 00050000з з 8 1 2

служба УкраiЪи,м.Киiв

.А.Шульженко)

' Уrасник:
ФОП €вссев Сергiй Анатолiйович
Юридична адреса] 42700, Сумська обл.

м. Охтирка, вул. Велика Зарiчна,93
Поточний рЕжунок:
UA 1 бз 006 1 4000002600900000 1 752
ПАТ кКредi Агрiколь Банк>
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.Щодаток Jt1
до договору

202lp.

дк 021-20l5

uвIтильник растровий врiзний
4*l8 600*600 LEZARD 

-

безГIЩ (грн)

Всього зГIЩ (грн)

Юридичнi адреси cTopiH:

Замовник:
Охтирська загальноосвiтня школа I-III
сryпенiв ЛЬ 1 Охтирськоi MicbKoi ради
CyMcbKoi областi
Юридична адреса:
42700, м. Охтирка, вул. Перемоги,2
Сlмська областj
Поточний рах}.нок:
UАз 7820 1 7 20з 4421 000500003 з 8 1 2

lа_дilаtrщрка служба УкраiЪи,м.КиiЪ

Учасник:
ФОП €вссев Сергiй Анатолiйович
Юридична ацреса: 42700, Сумська обл.
м.Охтирка, вул.Велика Зарiчна,9З

Цоточний рzжунок:
UA 1 63006 1 4000002600900000 1 752
ГIАТ кКредi Агрiколь Банк>
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