
ДОГОВIР Nsil)
ПРО ЗАКУПIВЛЮ TOBAPIB

/3 а5 2021 року
ОхтирсьКа загальНоосвiтнЯ школа I-III сryпетj* m l Охтирськоi MicbKo.i ради СумськоIобластi в особi директора ШульженКо IнессИ АнатолiiЪН", *О ol. Ju riд"ruui Статуту (далi -Замовник), з однiеi 

",ор6"", i ооП €вс_есв сЫ;;"атолiйовио *о oi" на пiдставi Свiдоцтва,Iалi - Учасник), з iншоi;стороЕи, разом - СтороЙ, уклали цей договiр про таке (да-шi - {оговiр):

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ1,1,УчаснИкзобов'язУ€тьсЯ у202lроцi поставити Замовниковi товари, зазначенi в накладних, а
}11л9lник - прийняти i оплЙти.uпi,o"up" , 

-- ---'-J

дк 021 -20 15: 44110000-4 Конструкцiйнi Йатерiали .
1 . 2. Найменування(номеiклафцu"орr"r.пrr)rо"uру

1.З. обсяги закупiвлi ToBapiB йо*уr* бути зменш"*ri.*.*"о вiд реального фiнансування видаткiв.
II. якIстъ TOBAPIB

}irI#'.iil"'iЖ:ffiЪ"|",,ЖflТJ}:ТЬ ТОВару,що.,|ооu.ruся вiдповiдно до положень закону
2,2,у разi поставки неякiсного товару Замовник повинен здiйснити заллiну i поставку товарупалежноi якостi протягом двох обочЙх днiв з дати orp"*u""" вiдповiдноТ претензii вiд Учасника.2.3. Якiсть товару повинЕа вiдповiдати державним стандартам.

3.1. Сума цього ,Щоговору становитъ

у тому числi:
(СУМа.ЩОгОвОру визначаеться з урахуванням Закону УкраiЪи ''Про податок11uо]БЙЙБЗ,2, Сумацього Щоговору може бути зменшена за взаемною згодою CTopiH.

q

Iv. порядок здЙснЕннrI оплАти4,1, Розрахуfiки за товар, що е предметом даного Щоговору, здiйснюються у безготiвковому

{ЩЩ;Т"ЖТ#'J"'ХН*"ЁJ;',"к 
Учасника гIротягом двадцяти банкiвсiких днiв з дати

4',Пiдставою для проведеЕня розрахункiв е рахунок та накладна.

Ч. ПОСТАВКА TOBAPIB
5,1,Учасник зобов'язани{ передати товар Замовнику пфтягом 20 банкiвських днiв з датипiдписання даного ДоговЬру.

6.1. У випадку порушеЕн"."У*'УфЁЁ*.:".","-'ff:Хl;ffiЪlЪ""и 
несуть вiдповiдальнiсть,визначену цим.Щоговором та чинним в YKpaiHi законодавством.2,2, У разi порушеЕня TepMiHiB, визначеЕих п. 1.2, 4.2 Учасник сплачуе Замовнику штрафнi санкцiТв розмiрi 0,5 ОА вiд BapToCTi товару за кожен день прострочення.6,3, У разi порушеЕня TepMiHy Ьплати за отриманий товар Замовник сплачуе Учаснику пеню в

H;X'*Hiffir""*H"oi "'auo" Нацiональ";;; б;;;у укрЬи "й.й" простроченого платежу за
6,4, Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за гIовне чи часткове невиконання або неriалежне
#lХЪffJ;::ff#*Ь, 

ПеРеДбаЧеНИХ ЦИМ .Щоговором, якщо воЕо стЕuIося внаслiдок дiт форс_
6,5, Сторона, що не мае можливостi належним чином виконати своi зобов'язаЕня за цим {оговоромвнаслiдок дiТ форс-мЕDкорних обставин, повиЕна письмово повiдомити iншу Сторону про iснуючi

ПI. ЦIНА ДОГОВОРУ

(вказати цифраiии та словами)



l

перешкоди та ik вплив на виконаЕня зобов'язань за цим.Щоговором.

3.9. l"НiН"J"ЁJi,i;Т.Т,"Ji.?j.:l:;*:т::л":::91" пiд,"ердже"о *о^,.,",ентIIим органом.6,7, З метою з аб еiпечення участi r,,,""i""""'й;i* ;,ЩffffiЁ:#r;##XlXlНl#; ..";на обробкУ, зберiганНя, викориСтання, поширенНя та достуГI до персоЕчlльних даних згiдно Закону
IЪЁffilТН-ЖЖ#Н}ъжнТ#rJ}:т^#о^,чинногозаконодавстванаведенавище

ЧП. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОi СИЛИ7,1, Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за ЕевиконанIUI або ЕенаJIежне виконаЕшIзобов'язань за циМ Щоговором , о*' """rnrr"rrrr, оой"" непереборноi си.гп,t, якi не iснра-tпт пiд.'ii.#i,ТЖflНЫ* 'u 
u"""О"И ПОЗа ВОлею CTopiH 1u"uрir,оirЪЪffiа, стихiйне лихо, епiдемiя,

7,2, Сторона, що не може виконувати зобов'язаЕня за цим ,Щоговором у наслiдок дiТ обставинНеПеРебОРНОi СИЛИ, ПОrjИННа Не Пiзнiше 1iж ";;;;.;* днiв з момеЕту ik виникнеt*rяповiдомити про це iнпrу Сторону у писъмовit формi.7'3' 
'ЩОКаЗОМ 

ВИНИКНеННЯ ОбСТЙн непереборrЬтЪ"о" та строку ix дii е вiдповiднi документи, якiвидаються

iзСторiнвустановленомупорядку;;;;;;;ffiff#ffiЖ"#;Тi.Тii'#r"^"*.ff;?"Н*""
Учасник повертае Замовнику оо-"".rротягом трьох днiв з дня розiрвu""" ц"о.о {оговору.VIII. вирIшЕннrI спорIв 4

:;1.J"trffi.;rfr:Ъ'i:;ý#j;"ffi.Po'oi*'o",i-Бooor, зобов,язуються вирiшувати ik шляхом
8'2'У РаЗi НеДОСЯГНеННЯ С'ОРО"*"iгоди спори (розбiжностi) вирiшуються у судовому порядку.Ix. строк дri договору9.1. Щей,Щоговiр набирае чинностi , ,фr__е{'-"э021р.i дiе до з1.12.2021р.9,2, Щей ЩоговiР уклада€тьСя i пiдписУеr"., у Z-* rр"rЦник€ж, що мають однакову юридичну силу.

xI. MIc знАхо ТА БАНКIВСЪКI РЕКВIЗ ИТИСТОРIН

Lliцлl|fu.

Замовник:
Охтирська загальноосвiтня школа I-ПI
сryпенiв М 1 Охтирськоi MicbKoi радиCyMcbKoi областi
Юридична адреса:
42700, м. Охтирка, вул. Перемоги,2
(-р{ська область
Поточний pu*yoo*,
UАз 7820 1 7 20з 4421 000500003 3 8 1 2

служба УкраiЪи,м.КиiЪ

.А.Шульженко)

ФОП €вссев Сергiй Анатолiйович
Юридична адреса: 42700,Сумська обл,
м. Охтирка, вул. Велика Зарiчна, 93
Поточний рахунок:
UA 1 бз 006 1 4000002600900000 

1 752
ПАТ <Кредi Агрiколь Банк>
Код2446403195
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ц

Щодаток М1
до договору

Юридичнi адреси cTopiH:

202lp,

Ns
гrlп

НаЙrлеrrуваr*я пред{fiу
зацтIiвJIi

.Iк 021_20t5 Одшiltrii
вIд4фу

-- ш,a-

KbKic
ть

1s0

Цim
за

од{ни
rцо
без
пд
(грн.)
9,00

Щiна
за

одпrшдо
зпш
(грн.)

Сума
без

пш
(грп)

Супла

зпд
(грн.)

l tрофi.ш Т-поперечний 0,6м 441 l00004
1620,00

2 llрофiль Т-поперечний lfi 441 100004 шт 150 1 7,00 2550,00

3
UUUU-4 шт lз 30,00 з90,00

4 Профiль Т-несучий 3,6м UUUt1_4 шт ll 59,000 649,00

5 Сгпrrи-крючок 500мм 44l 1 00004
д

5U 4,00 200,00

6 Сгмця-петля 5Т0Й;_.- 44l 1 0000_4 шт 50 4,00 200,00

7

. 5609,00

5609,00

Замовник:
Охтирська загальноосвiтIIя школа I-III
сryпенiв М 1 Охтирськоi MicbKoi ради
CyMcbKoi областi
Юридична адреса:
42700,м. Охтирка, вул. Перемоги,2
Сумська область '
Поточний рахунок:
UАз 7820 1 7 20з 4421 00050000з з 8 1 2

служба Украiни,м.КиiЪ

(I.А.Шульженко)

Учасник:
ФОП €всеев Сергiй Анатолiйович
Юридична адреса: 427 ОO,Сlмська обл.
м.Охтирка, вул.Велика Зарiчна,93
Поточний рахуЕок:
UA 1 63 006 1 4000002600900000 1 752
ПАТ <Кредi Агрiколь Банк>
Код2446403195


