
ДОГОВIР ЛЪ/У
ПРО ЗАКУПIВЛЮ TOBAPIB

м.охтиока .Ц_ 0}/ 2021 року

ОхтирсьКа загальнОосвiтня школа I-III сryпенiв NЬ 1 Охтирськоi MicbKoi ради Сумськоiобластi в особi директора ШульженКо IнессИ АнатолiiЪНИ, ЩО дi. 
"u 

пiдставi CiaTyTy (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 гlро таке (далi - [оговiр):

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1,1,УчаснИк зобов'язУ€тьсЯ у 2021 роцi поставити Замовниковi товари, зазначенi в накладних, аЗамовник - прийняти i оплатити TaKi товари :

дк 02 1 -201 5: З 1 520000-7 Свiтильники та освiтлювчlльна арматура

1.2. Найменування(номенклатура,асортимент)товару свiтильник врiзний .

1,3, обсяги закупiвлi ToBapiB можуть бути зменш"rri.*.*rrо вiд реаль*rо.фi"urrсування видаткiв.
, II.якIсть 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
палежноi якостi протягом двох обочих днiв з дати отримання вiдповiдноi"претензii вiд Учасника.
2.з. Якiсть товару повинна вiдповiдати державним стандартilАd.

3.1. Сума цього Щоговору становить

у тому числi:

ПI. ЦIНА ДОГОВОРУ

(вказати цифрами та словалли)

(сума !оговору визначаеться з урахуванням Закону Украiни "Про податок на додану BapTicTb'')
З,2. Сумцього Щоговору може бути зменшена за взаемною згодою CTqpiH.

ш. порядок здйснЕння оtI/IАти
4,1, РозрахункИ за товар, що е предметом даногО Щоговору, здiйснюються у безготiвковомупорядку грошовим переказом на рах}цок Учасника протягом двадцяти банкiвсiких днiв з датиотримання товару згiдно з накJIадною.
4.2. Пiдставою дJUI проведеЕня розрахункiв е рахунок та накладна.

" ч. постАвкА TOBAPIB
5,1,учасник зобов'язаний передати товар Замовнику протягом 20 банкiвських днiв з датипiдписання даного Щоговору.

VI. ПРАВА ТА ОБОВ,ЯЗКИ CTOPIH
6,1, У випадку порушення cBoik зобов'язань за цим Щоговором Сторони несуть вiдповiда-пьнiсть,
визначену цим Щоговором та чинним в YKpaiHi законодавством.
2,2,У разi поруШення TepMiHiB, визначених lr. 1.2,4.2 Учасник сплачуе Замовнику штрафнi санкцii
в розмiрi 0,5 О^ вiд BapTocTi товару за кожен день прострочення.
6,3, У разi порушення TepMiHy оплати за отриманий товар Замовник сплачус Учаснику пеню в
розмiрi подвiйноi облiковоi ставки Нацiональнъго банку Украrни вiд суми простроченого платежу закожен день прострочеЕня.
6,4, Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за повне чи часткове невикоЕання або flеналежневиконання зобов'язань, передбачених цим Щоговором, якщо воно сталося внаслiдок дii форс-мажорних обставин.
6,5, Сторона, що не мае можпивостi належним чином виконати своТ зобов'язання за цим Щоговором
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внаслiдок дii форс-мажорних обставин, повинна письмово повiдомити iншу Сторону про iснуючi
перешкоди та ik вплив на в4коЕання зобов'язань за цим Договором.
6.6. Iснування форс-мажорних обставин гIовинно бути пiдтверджено компетентним органом.
6.7 . З метою забезпечення уrастi у, цивiльно-правових та господарських вiдносинах, надаемо згоду
на обробку, зберiгання, використання, поширення та доступ до персон€}льЕих даних згiдно Закону
Украiни <Про захист персональних 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 ненаJIежне виконанIuI
зобов'язань за цим ,Щоговором у разi виникнення обставин непереборноi сили, якi не iснрали 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'язання за цим .Щоговором у наслiдок дii обставин
непереборноi сили, повинна не пiзнiше нiж протягом /О днiв з моменту iх виникнення
повiдомити про це iнпrу Сторону у письмовiй формi.
7.3. Доказом ви обставин рноi сили та строку ik дii е вiдповiднi документи, якi
видаються

наиме ня органу, уповно видавати TaKi документи)
7.4.У разi коли строк дiТ обставин непереборноI сили продовжуеться бiльше нiж h4 днiв, кожна
iз CTopiH в установленому порядку мае право розiрвати цей,Щоговiр. У разi попередньоi оплати
Учасник повертае Замовнику кошти протягом трьох днiв з дня розiрвання цього,Щоговору.

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

IX. СТРОК ДII ДОГОВОРУ
9.1. Щей Щоговiр набирае чинностi з кШr, U 2021р. i дiе до З1,12.2021р.
9,2.IfеiтЩоговiр укJIадаеться i пiдписуеться у 2-* примiрниках, що fиають однакову юридичну силу.

ЕННЯ ТА БАНКIВСЬШ РЕКВIЗИТИ CTOPIH
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 рtжунок:
UА378201,720з442t00050000338 12,

служба Украiни,м.Киiв
77I0з

(I.А.Шульженко)

Учасник:
ФОП Мороховська Юлiя Сергiiвна
Юридична адреса: 42700, Сумська обл.

м.Охтирка, вул.З.Гафановича 5/1

Поточний рах}.нок:
UA753 8080500000000026002553 88

АТ кРайффайзен Бапк Аваль>
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Всього з tIЩ (грн) 7l5з,00

Юридичнi адреси cTopiн:

Замовник:
Охтирська загальноосвiтня школа I-ПI
сryпенiв }l} 1 Охтирськоi MicbKoi ради
CyMcbKoi областi
Юридична адреса:
42700, м. Охтирка, вул. Перемоги,2
Сумська область
Поточний рахунок:
UA37820 1 7 ?дз 4421000500003 3 8 1 2

ужба Украiни,м.КиТв

Шульженко)

Учасник:
ФОП Мороховська Юлiя СергiiЪна
Юридична'ад реса; 427 00, Сумська обл.

м.Охтирка, вул.З.Гафановича 5/1

Поточний рахунок:
UA753 8080500000000026002553 88

АТ кРайффайзен Банк Аваль>
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