
ДОГОВIР Хs/l,
ПРО ЗАКУПIВЛЮ TOBAPIB

мг.Охтирка ,0!_ dry 2021 року

Охтирська загальноосвiтня школа I-III сryпенiв М 1 Охтирськоi мiськоi ради Сумськоi
областi в особi директора ШупьженКо IнессИ АнатолiiЪНИ, ЩО дi. rru пiдставi CiaTyTy (далl -
Замовник), з однiеТ сторони, i ФоП Мороховська Юлiя СергiiЪна що дiе на пiдставi Свiдоцтва,
1алi - УчаСник), З iншоi сторони, рrвоМ - Сторони, }клzrлИ цей договiр прО таке (да-пi -.Щоговiр):

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1.УчаснИк зобов'язУетьсЯ у 2021 роцi поставити Замовниковi товари, зазначенi в Еакладних, а
Замовник - прийняти i оплатити TaKi товари :

ДК 021-2015: 44550000-0 Пружини

1.2. Найменування(номенклатУра,асортиМент)товарУ прчжини подвiйна <<бабочка> .

1,3. обсягИ закупiвлi ToBapiB можутЬ бути зменШенi залежНо 
"iд р.а-lr""-о бl"u*у*""я видаткiв.

, ц. якIсть TOBAPIB
2,1, Учасник гарантуе якiсть та надiйнiсть товару,що продасться вiдповiдно до положень Закону
Украiни "Про захист прав споживачiв''.
2.2.у разi поставки неякiсного товару Замовник повинен здiйснити за:rлiну i поставку товару
tlалежноi якостi протягом двох обочих днiв з дати отримання вiдповiднрТ претензii вiд Учасника,
2.3. Якiсть товару повинна вiдповiдати державним стандартам.

ПI. ЦIНА ДОГОВОРУ
3.1. Сlма цього Щоговору становить

у тому числ1:
(вказати цифра:r.rи та словами)

(сума,ЩоговОру визначаеться з урахуванням Закону УкраiЪи "Про податок на додану BapTicTb'')
з,2. Сумацього,щоговору може бути зменшона за взаемною згодою Слорiн.

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 датиотримання товару згiдно з накладною.
4.2.пiдставою для проведення розрахункiв е рахунок та накладна.

, v. постАвкА TOBAPIB
5,1,Учасник зобов'язаний передати товар За:rловнику протягом 20 банкiвських днiв з датипiдписання даного Щоговору.

ЧI. ПРАВА ТА ОБОВ,ЯЗКИ CTOPIH
6,1, У випадку порушення cBoix зобов'язань за цим.Щоговором Сторони несуть вiдповiдальнiсть,
визначену цим.щоговором та чинним в Украiъi 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,з, У разi порушення TepMiHy оплати за отриманий товар Замовник сплазуе Учаснику пеню в
розмiрi подвiйноi облiковоi ставки Нацiональнъго банку Украrни вiд суми простроченого платежу за
кожен день прострочення.
6.4. Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за повне чи часткове
виконання зобов'язань, передбачених цим Щоговором, якщо воно

невиконання абб неналежне
сталося внаслiдок дii форс-

cBoi зобов'язання за цим .Щоговором



ВНаСЛiДОК дii форс-мажорних обставин, повинна lrисьмово повiдомити iншу Сторону про iсную\
перешкоди та ik вплив на*виконання зобов'язань за цим,Щоговором.
6.6. Iснування форс-мажорних обставин повинно бути пiдтверджено компетентним органом.
6-] . З метОю забезпечення 1"racTi у, цивiльно-правових та гсiсподарських вiдносинах, надаемо згоду
на обробку, зберiгання, використання, поширення та дост)дI до персональних даних згiдlо Закону
Украiни кПро захист гIерсональних даних> та iнших норм чинного законодавства. Наведена вище
iнформацiя також може надаватись TpeTiM особам.

ЧП. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОi СИЛИ
7.1,. Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за невиконання або неналежне виконаннjI
зобов'язаНь за циМ ЩоговороМ у разi виникненНя обставин непереборноТ сили, якi не iснра_lпл пiд
час укладання ЩогоВору та виникJIИ поза волеЮ CTopiH (аварiя, катастрофа, стихiйне лихо, епiдемiя,
епiзоотiя, вiйна тощо). .

7.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язанЕя за
непереборноi сили, повинна не пiзнiше нiж протягом
повiдомити про це iншry Сторону у письмовiй формi., 7.З. Щоказоц;аиник я обставин i сили та строку як1
видаються / )

аиме ня органу, уповноваженого TaKi документи)
7.4.у разi коли строк дii обставин непереборноi сили продовжуеться бiльше нiж Д? днiв, кожна
iз cTopiH в установленому порядку мае право розiрвати цей Щоговiр. У разi попередньоi оплати
Учасник повертас Замовнику кошти протягом трьох днiв з дня розiрвання цього Щоговору.

YIII. ВИРIШЕННЯ СПОРIВ
8.1. У випадку виникнення спорiв або розбiжностей Сторони зобов'язуються вирiшувати Тх шляхом
взаемних переговорiв та консультацiй.
8.2. У разi недосягнення Сторонами згоди сlrори (розбiжностi) вирiшуються у судовому порядку.

Ix. строк дi договору
9.1. Щей,Щоговiр набирае чинностi з nШ, Й 2О2|р. i дiе до З|.I2.202lр.
9.2,IJейЩоговiр укладаеться i пiдписуБйlr;рrrфr"пi*, щЪ,u.." однакову юридичну силу.

xI. MI ТА БАНКIВеЬШ РЕКВIЗИТИ CTOPIH

г

цим Щоговором
/о днiв з

у наслiдок дii обставин
моменту ix виникнення

Замовник:
Охтирська загальноосвiтня школа I-ПI
сryпенiв ЛЬ 1 Охтирськоi MicbKoi ради
CyMcbKoi областi
Юридична адреса:
42700, м. ОхтиРка, вул. Перемоги,2
Сумська область
Поточний рахунок:
UАз 7820 1 7 20з 44210005 0000з з 8 1 2

код€&ШIOУй977l0з
ька служба УкраТни,м.КиiЪ

.Шульженко)

Учасник:
ФОП Мороховська Юлiя СергiiЪна
Юридична адреса: 42700, Сумська обл.
м.Охтирка, вул.З.Гафановича 5/1

Поточний рахунок:
UA753 80805000000000260025 5 j8 s
АТ кРайффайзен Банк Аваль>
Код 28753_L,з26|

.,tftrоРЯffi4,/ Ъ;ý dl|,У,ia .йнgr= ý;Г;;



,Щодаток J\b1

до договору' ,. Специфiкацiя до договору
Nч ,/d вiд <08> Р,У 202Ip.

дк 021-2015

безfIЩ (грн.)

Всього з ПЩ (грн)

Замовник:
Охтирська загальноосвiтня школа I-ПI
сryпенiв ЛЬ 1 Охтирсько[ MicbKoi ради
CyMcbKoi областi
Юридична адреса:
42700, м. Охтирка, вул. Перемоги,2
Сумська область
Поточний рtжунок:
UA37820 1 7 20з 442|0005 00003 3 8 1 2
Щержказначейська _служба УкраiЪи,м. КиiЪ

А.Шульженкр)

Учасник:
ФОШ МороховсLка Юлiя Сергi[вна
Юридична апреса: 42700, Сумська обл.
м.Охтирка, вул.З.Гафановича 5/ 1

Поточний рахунок:
UA753 808050000000002600255з 88
АТ кРайффайзен Банк Аваль>>

Код 28753 lЗ261
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