
ДОГОВIР Nsj9
ПРО ЗАКУПIВЛЮ TOBAPIB

щдщцрща /J ai 2021 року

Охтирська загальноосвiтня школа I-III сryпенiв ЛЪ 1 Охтирськоi MicbKoi ради CyMcbKoI
бластi в особi директора Шульженко Iнесси Анатолiiвни, що дiс на пiдставi СтатутУ (далi -

Замовник), з однiсТ сторони, i ФОП Щульська О.М. що дiе на пiдставi Свiдоцтва про ДержаВнУ

реестрацiю, (далi - Учасник), з iншоi сторони, разом - Сторони, уклаJIи цей договiр гrро таке (далi -

Щоговiр):

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1.Учасник зобов'язусться у 202| роцi поставити Замовниковi товари, зазначенi в накладних, а

Замовник - прийняти i оплатити TaKi товари : .ЩК 021-20t5: 445з0000-4 Крiпильнi деталi .

1.2. Найменування(номенклатура,асортимент)товару саморiз по дереву.саморiз з дюбелем.
1.3. обсяги закупiвлi ToBapiB можуть бути зменшенi залежно вiд реального фiнансування видаткiв.

' Ia якIстъ TOBAPIB
2.1. Учасник гарантуе якiсть та надiйнiсть товару,що продаеться вiдповiдно до положень Закону

УкраiЪи "Про захист прав споживачiв".
2.2.у разi поставки неякiсного товару Замовник повинен здiйснити замiну i поставку товару

шалежноi якостi протягом двох обочих днiв з дати отриманЕя вiдповiдноi претензiТ вiд Учасника.

2.3. Якiсть товару повинна вiдповiдати державним стандартzlм.

ПI. ЦIНА ДОГОВОРУ
3.1. Сума цього ,Щоговору становить 260.00 (Двiстi шiстдесят гривень 00 коп.)

(вказати цифра"п.rи та словами)

у тому числl:
(сумаа,ЩоговОру визнача€ться з урахуванням Закону УкраiЪи "Про податок надодану BapTicTb")

З.2. Сумацього,Щоговору може буги зменшона за взаемною згодою CtopiH.

Ш. ПОРЯДОК ЗДЙСНЕННЯ ОIIЛАТИ
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 Еакладною.
4.2. Пiдставою для lrроведення розрахункiв с рахунок та накладна.

' ч. постАвкд тЬвдрrв
5.1.Учасник зобов'язаний передати товар Замовнику протягом двадцяти банкiвських днiв з дати
пiдписання даного .Щоговору.

VI. ПРАВА ТА ОБОВ,ЯЗКИ CTOPIH
6.1. у випадку порушення cBoik зобов'язань за цим .Щоговором Сторони несуть вiдповiда_шьнiсть,

визначену цим,Щоговором 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 Уо вiд BapTocTi товару за кожен день прострочення.
6.3. У разi порушення TepMiHy оплати за отриманий товар Заrrловник 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 повне
виконання зобов'язань, передбачених _цим,Щоговором,

чи часткове невиконання або неналежне
якщо воно стztлося внаслiдок дii форс-

мажорних обставин.
6.5. Сторона, що не ма€ можливостi на;lежним чином виконати cBoi зобов'язання за цим ,Щоговором



-

lвнаслiдок дii форс-мажорЕих обставин, ,,овинIIа письмово повiдомити iншу Сторону про icHyrперешкоди та Тх вплив на виконання зобов'язань au u"* Щоговором,6,6, Iснування форс-мажбрних обставин повиIIно бути пiдтв.рд*""о компетентним органом.6,7, З метОю забезпеЧення учасТi у, цивiльно-rrрu"оu"* та гЬсподар""*,."iооосин€lх, надасмо згоду ,
на обробкУ, зберiганНя, викориСтання, ,,оширенЕя та достуП до персональних даЕих згiдно Законуукраiъи кпро захист персонапьних даних,' та iнших норм чинного законодавства. Наведена вищеiнформацiя також може надаватись TpeTiM oaoO*.--^ 

__-Pmr ,lиtltlur,O законодавства' Наведена 

\
ЧП. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОi СИЛИ7,1, Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за невикоЕання або Ееналежне виконаЕшIзобов'язань за цим Щоговором у разi ""r"nrr.rr* oOab* непереборноi сили, якi не iснували пiд

Цi.rЖffХЖf,ЖЫ:'Та 
ВИНИКЛИ fIОЗа Волею CTopiH (аварiя, -;r";Ь;;а, стихiйн. п"*о,"*iдемiя,

7,2, СторОна, щО не може виконуваТи зобов'язання за цим ,Щоговором у наслiдок дii обставинНеПеРебОРНОi СИЛИ, ПОВИННа Не пiзнiше 1iж Й;;;;, днiв з моменту ik виникпенrrяповiдомити про це iншу Сторону у письмовiй бормi.

];i;flllT""M 
ВИЕИКЕеННЯ ОбСТавин непереборrrЬiЪ"о" та строку ix дiт е вiдповiднi документи, якi

iзСторiнвустановленомупорядку*;;;;;#;;#}i;*Н"#;il:;ТlТiХiЬ.*"",Ж?"У""
УчасниК повертае ЗmловникУ uо*r" rrротягоМ трьоХ днiв З лr, роф*uйr,"о.о.Щоговору.

VIII. ВИРIШЕННrI СПОРIВ
8,1, У випадку виникнення спорiв або розбiжностей Сторони зобов'язуrоться вирiшувати ix шляхомвзаемних переговорiв та коцсультацiй.
8,2, У разi недоСягнеЕнlI СторонамИ згодИ спорИ (розбiжноСтi) вирiпгуrоться у судовому порядку.

Ix. строк дi договору9.1. Щей Щоговiр набирае чинностi , ,O__aJ021p. i дiс до 31.12.202lp.9'2,Ifeft ЩОГОВiР УКЛаДаеТЬСя i пiдпису.iuйу ь'р"ф'iБ;;}ffir" bo"u*ouy юридичну силу.

rr
:ВIЗити cTr)prн

За;
0хтирська загалы
сryпенiв Лil 1 Охти
CyMcbKoi областi
Юридична адреса:
42700, м. Охтирrса,l
Сумська область
Поточний рахунок:
UA378201 720З442ll

иовник:
rоосвiтня школа I-ПI
pcbKoi MicbKoi ради

ул. Перемоги,2

)005000033812.-
пужба УкраiЪи,м.КиiЪ
71 0з

. (I.А.Шульженко)

5.гr.ftlб(-_ькr rilfi
Учасник:

ФОП Щульська О.М.
Юридична адреса: 427 00,Сумська обл.
м.Охтирка, вул. В.Зарiчна,9 1

Поточний рахуЕок:
UA983 3 75 6 80000000 2600 5з1 082 5 6
дТБВ 10018/050 дТ кощадбанк>
Код2759З0з027
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.Щодаток J\Ъl

до договору
_ Специфiкацiя до договору

Nр 36 вiд < /,1 > Оf 202|р.

Ns
гrlп

Наiп.tенуваrшя пред{ету
за]ryпiвJli

дк 021_2015 Одшпщi
веtr\{фу

KirbKic
ть

Цiна
за

од{нрI
tцо
без
пд
(mн.)

Цiна
за

од{ншцо
зпдр
(грн)

Сума
без

пш
(грн.)

Qъm
зпщ
(грн.)

1 Саморiз по дереву 3,5*45мм
445300004 шт l00 0,20 20,00

2
Саморiз з добелем бхб0 (гриб)
l/1шт.

445з0000_4 шт 400 0,б0 240,00

Ф,

без ГIlР (грн.) q 260,00

ГIШ (грн.)

Всього зГIЩ (грн) 260,00

Юридичнi адреси cTopiн:

Замовник:
Охтирська загальноосвiтня школа I-ПI
сryпенiв J\b 1 Одтирськоi MicbKoi ради
CyMcbKoi областi
Юридична адреса:
42700, м. Охтирка, вул. Перемоги,.2
Сlмська область
Поточний рахунок:
UАз 7820 1 720з 4421000500003 з 8 1 2

Учасник:
ФОП Щульська О.М.
Юридична адреса: 42700, Сумська обл.

м.Охтирка, вул. В.Зарiчна,9 1

Поточний рzжунок:
UА98з з 75680000000260053 1 08256

АТБВ 10018/050 АТ <Ощадбанк>

Код2]59З0з027

( Щульська О.М.)
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