
ДОГОВIР Nr*/
ПРО ЗАКУПIВЛЮ TOBAPIB

щдд]цркq_ ё_ а; 2021 року

ОхтирсьКа загальнОосвiтнЯ школа I-III сryпенiв NЪ 1 Охтирськоi MicbKoi ради CyMcbKoi

областi в Ьсобi директора Шульженко Iнесси Анатолiiвни, що дiе на пiДСтаВi СТаТУГУ (ДаЛi -

Замовник), з однiеi croporn", i ооП €всссв Сергiй Анатолiйович що дiе на пiдставi Свiдоцтва,

raTri - УчаЬник), з iншоf сторони, разом - Сторони, уклапи цей договiр про таке (далi - Щоговiр):

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1.Учасник зобов'язуеться у 2О21 роцi поставити Замовниковi товари, зазначеНi в накладних, а

Замовник - прийняти i оплатити TaKi товари :

дк 021-2015: 44170000-2 Плити, листи, стрiчки та фольга, пов'язанi з конструкцiйними

матерiа-пами .

1.2. Найменування(номенклатура,асортимент)товару плитапlдвlсно1 стеш,

r.З. ОО."., закупiвлi ToBapiB *"*ч*Ъ:r".r;;;ъ;тlъъвiд реального фiнансування видаткiв,

2.1. Учасник гарантуе якiсть та надiйнiсть товару,що продаеться вiдповiдно до положень Закону

Украiни "Про захист прав сflоживачiв".
z.i.y разi поставки неякiсного товару Замовник повинен здiйснити замiну i поставку товару

належноi якостi 11ротягом двох обочЙх днiв з дати отримання вiдповiдно'i претензii вiд Учасника.

2.3. Якiсть товару повинна вiдповiдати державЕим стандартам.

ПI. ЦIНА ДОГОВОРУ
З.1 . Сума цього ,Щоговору становить 8160.00(BiciM тисяч сто шiстдесят гривень 00 копiйок)

(вказати чифрами та сповш,rи)

у тому числ1:
(сума ЩоговоРу визначаетьСя з урахуванНям ЗаконУ УкраiнИ "Про податок на додану BapTicTb")

3.2. Сумацього,Щоговору може бlти зменшена за взасмною згодою CTopiH.

Ш. ПОРЯДОК ЗДIЙСНЕННЯ ОДЛАТИ
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 дJUI гIроведення розрах}цкiв е рахунок та накJIадна.

. ч. постАвкА TOBAPIB

5.1.учасник зобов'язаний передати товар Замовнику протягом 20 банкiвських днiв з дати

пiдписання даного,Щоговору.
VI. ПРАВА ТА ОБОВ,ЯЗКИ CTOPIH

6.1. У випадкУ порушенНя cBoiх зобов'язаНь за циМ,Щоговором Сторони несуть вiдповiдальнiсть,

визначену цим ,щоговором та чинним в Украiъi законодавством.

2.2. у разi поруш."""Ъ"рriнiв, визнач.п"* .r. |.2, 4.2 Учасник сплачуе Замовнику штрафнi санкцii

в розмiрi 0,5 О/о вiд BapTocTi товару за кожен день прострочення.

о.з. У разi порушarrr" ,"priHy оплати за отриманий товар Замовник сплачу€ Учаснику пеню в

розмiрi подвiйноi облiковоi ставки Нацiонального банку Украiни вiд суми прострочеЕого платежу за

кожен день прострочення.
6.4. Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за повне

виконання зобов'язань, передбачеЕих цим Договором,

чи часткове невиконання або неналежне
якщо воно ст.tлося внаслiдок дii форс-



внаслiдоК дii форс-МажорЕиХ обставин, повинна письмово повiдомити ilrmy СтороЕу про i.ryor]перешкодИ та ix впrиВ на вIIдонання зобов'язань за цим.Щоговором.

iнформацiя також може надаватись TpeTiM особаrц.

ЧП. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОi СИЛИ
7,|, СТОРОНИ ЗВiЛЬНЛОТЬСЯ ВiД ВiДПОвiдальностi за невиконаIIня або ненЕIлежне виконанн,[зобов'язаrrь за цим Щоговором у разi виникнення обставин непереборноi сили, якi не iснували пiдчас укладання.Щоговору та виникли поза волею CTopiH (аварiя, катасфоба, стихiйне лихо, епiдемiя,епiзоотiя, вiйна тощо).
7,2, Сторона, що Ее може виконувати зобов'язання за цим Щоговором у наслiдок дii обставиннеперебоРноi сили, повинна не пiзнiше нiж протягом днiв з моменту ik виникненняповiдомити про це iншry СтороЕу у письмовiй бормi.
7,3,,Щоказом виникнення обставин непýреборнЬiЪили та строку iх дii е вiдповiднi документи, якiвидаються

л.LID, 
'iз CTopiH в устаIIовленому порядку мае право розiрвати цей Щоговiр. У разi попередньоТ оплатиУчасниК повертае Заl,rовнику кошти протягом трьох днiв з дня розiрваЪня цього Щоговору.

VIII. ВИРIШЕНЕrI СПОРIВ
8,1, У випадку виникнення спорiв або розбiжностей Сторони зобов'язуються вирiшувати ix шляхомвзаемних переговорiв та консультацiй,
8,2,у разi недосягнення Сторонаtrли згоди сlrори (розбiжностi) вирiшryються у судовому порядку.

Ix. строк дi договору
9,1. Щей.Щоговiр набирае чинностi 

" nB, Q_f ,202lp.i дiе д9 З|.|2.202lр.
9,2, Щей,ЩоговiР укладаеться i пiдписуеЪ* у r* 

"р"rцникм, Що мЬть однzжову юридичну силу.

xI. нАхо ТА БАНКIВСЪК РЕКВIЗИТИ CTOPIH
Замовник:

Охтирська загальноосвiтня школа I-ПI
сryпенiв М 1 Охтирськоi MicbKoi ради
CyMcbKoi областi
Юридична адреса:
42700, м. Охтирка, Ъул. Перемоги, 2
Сумська область
Поточний рахунок:

жба Украiни,м.КиiЪ

Учасник:
ФОП €всеев Сергiй Анатолiйович
Юридична адреса: 42700, Супtська обл.
м. Охтирка, вул. Велика Зарiчна,93
Поtочний рахунок:
UA 1 63 006 1 4000002600900000 l 752
ПАТ кКредi Агрiколь Банк>
Код2446403195

пIп
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Додаток М1
до договорУ#ИР*""}#*

ЮРИДИчнi адреси cTopiH:

2021р,

дк 021_2015

ЬЗýЗ;;{"ffiтй;

безПЩ(фф

Всього.ПД- ФD
8l60,00

Охтирськu ru"uо,
стvгrаrriь lгл t п ноосвiтня школа I-IП
Н#.*:*1 9iT"o ",""; ;;ffiТ#
ЮРИДИчна uдо".u,

::ОО,м. Охтирка,. вул. Перемоги, 2(-умська область
Поточний рах}нок:

Юридична uop".u, .rr;;, а;;;;Ъ
м. Охтирка, вул. Велика Зарiчна, 93Поiочний рахуЕок:
UA 1 бз 006 1 4000002600900000 

1 752
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