
ДОГОВIР Xn/E
ПРО ЗАКУПIВЛЮ TOBAPIB

м.охтиока lI try 2021 року

Охтирська загальноосвiтня школа I-III сryпенiв N} 1 Охтирськоi MicbKoi ради CyMcbKoi
областi в особi директора ШульженКо IнессИ АнатолiiЪНИ, ЩО дiе на пiдставi Статугу (далi -
Заlловник), з однiеi сторони, i ФоП Мороховська Юлiя СергiiЪна що дiе на пiдставi Свiдоцтва,
lалi - Учасник), з iншоi сторони, разом - Сторони, уклали цей договiр про таке (далi - Щоговiр):

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1,1.Учасник зобов'язусться у 2021 роцi поставити Замовниковi товари, зазначенi в накладних, а
Замовник - прийняти i оплатити TaKi товари :

ДК 021-2015: 44530000-4 Крiпильнi деталi

1.2. Найменування(номенклатура,асортимент)товару саморiзи .

1.3. обсяги закупiвлi ToBapiB можуть бути зменшенi залежно вiд реального фiнансування видаткiв.
l IL 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 замiну i поставку товару
гrалежноТ якостi протягом двох обочих днiв з дати отримання вiдповiдноТ претензii вiд Учасника.
2.3. Якiсть товару повинна вiдповiдати державним стандартам.

3.1. Сума цього ,Щоговору становить

у тому числi:
(сума ЩоговоРу визнача€ться з урахуванням Закону УкраiЪи "Про податок на додану BapTicTb'')

3.2. СумаЦього ЩогоВору може бути 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 проведення розрахункiв е рахунок та накладна,

, 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 cBoix зобов'язань за цим !оговором Сторони
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 ОА вiд BapTocTi товару за кожеЕ день прострочення.
6.3. У разi порушення TepMiHy оплати за отриманий товар Замовник сплачус Учаснику пеню в
розмiрi подвiйноi облiковоi ставки Нацiонального банку Украiни вiд сулtи простроченого платежу за
кожен день прострочення.
6.4. Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за повне чи часткове
виконання зобов'язань, передбачених цим .щоговором, якщо воно

несуть Bi цповiдальнiсть,

Еевиконzlння абd неналежне
стшIося внаслiдок дii форс-

ПI. ЦIНА ДОГОВОРУ

(вказати цифрами та словами)

виконати своi зобов'язання за цим ,Щоговором



I
внаслiдок дii форс-мажорЕих обставин, повиIIна письмово повiдомити iншу Сторону про iснуюперешкоди та ix вплив }Ia виконання зобов'язаЕь за цим Щоговором.6,6, Iснування форс-мажорних обставин повинно бути пiдтверйено компетентним органом.6'7'З МеТОЮ ЗабеЗПеЧеННЯ УЧаСТi У, цивiльно-пр*о""*;;;;;""*i"rо"осинах, надаемо згодуна обробкУ, зберiганНя, викориСтання, поширенНя та достУп до персональних даних згiдно Законуукраiни кпро захист персональних даних) та iнших норм чинного закоЕодавства. Наведена вищеiнформацiя також може надаватись TpeTiM йы.^ 

^ ""

VII. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОi СИЛИ7,|, Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за невиконаЕнlI або неналежне виконаннrIзобов'язань за цим [оговором у разi виникнення обставин цепереборноi сили, якi не iснрали пiд
]ffi.]ýi,ТХЖ#НЫ* 

Та ВИНИКЛИ ПОЗа Волею CTopiH (аварiя, -;r;""Ъ;Ба, стихiйне лихо, епiдемiя,
7,2, Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Щоговором у наслiдок дii обставиннепереборноi сили, .IовиIIна не пiзнiше нiж n|or""oon 

-d_ 
Б"; моменту ik виникненняпо_вiдомити lrро це iHrrry Сторону у письмовiй бормi.7.З. Щоказоч*ин обставин нед9реборноi сили

"',дu.,"."йi;-;2;'",:Ъ.;);;;;;йУff ""йЭ_ff;;;?"Тr?iУiij\;i'л"уjуууу*енти,якi
lfl аименування органу, уповноважеЕого виdавати 

"uкцйfr.оr";I;i]:::1::1:з:- дii обставин нЙереОорноi сили Йоооu*r.ться бiльше Hi;iзсторiн"у;;J;;#;;###;fi"":'"Т#ffi Н'""#ffi Жi;:r:Т}ТЖffi ,ж?#**УчасниК повертае ЗамовникУ noror" протягоМ трьох днiв з дня розiрваЪня цього {оговору.
VIII. ВИРIШЕНIUI СПОРIВ

8,1, У випадку виникнення спорiв або розбiжностей Сторони зобов'язуються вирiшувати ik шляхомвзаемних переговорiв та консультацiй,
8,2,у разi недосягнення Сторонами згоди спори (розбiжностi) вирiшуютъся у судовому порядку.

Ix. строк лi договору
9.1. Щей Щоговiр набирае чинностi , ,,Щ, Ф 2021p.i дiе д9 З1.12.202lр.9,2, I]ей ЩОГОВiР УКЛаДаеТЬся i пiдписусть;lБйй;никах, що мають однакову юридичну силу.

xI. нАхо HrI тА Б4нкIвсъкl рЕквIзити cToPIH
Замовник:

Охтпрська загальноосвiтня школа I-III
сryпенiв М 1 Охтирськоi MicbKoi радиCyMcbKo'i областi
Юридична ацреса:
42700, м. Охтирка, вул. Перемоги,2
Суплська область
Поточний рахунок:
UАз 78_4щQftt42 1 00050000з з 8 1 2

служба УкраiЪи,м.КиiЪ

Учасник:
ФОП Мороховська Юлiя СергiiЪна
Юридична адреса: 427 00,Сумська обл.
м. Охтирка, вул.З.Гафановича 5/1
Поfочний рахунок:
UA753 808050000000002600255з 88
АТ <Райффайзен Банк Аваль>
Код 28753 lЗ261
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Щодаток J\Ъ1

до договору

Сума
зП{В
(грн.)Наfu,rенува*rя пред{gry

зац[IiвJli
дк 021-20l5

] гострий по металу 16 мм

по дереву З,5*45мм

4,2xl3MM l/1 шт,

безГIЩ (грн.)

Всього з ГIS (грн)

Юридичнi адреси cTopiн:

Замовник:
Охтирська загальноосвiтня школа I-ПI
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 000500003 з 8 1 2

служба УкраiЪи,м,Киiв

Учасник:
ФОП Мороховська Юлiя СергiiЪна
Юридична u{pe.a, 427 ОO,Сумська обл.
м.Охтирка, вул.З.Гафановича 5/1
Поточний рахунок:
UА75з 80805000000000260025 53 88
АТ <Райффайзен Банк Аваль>
Код 2Ъzsз |з26l
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