
ДОГОВIР Nп ý
ПРО ЗАКУПIВЛЮ TOBAPIB

плJQд:гирка 08 о}/ 2021 року

Охтирська загальноосвiтня школа I-III сryпенiв ЛЪ 1 Охтирськоi MicbKoi ради CyMcbKoi
Областi в особi директора Шульженко Iнесси Анатолiiвни, що дiе на пiдставi Статуту (далi -
Замовник), з однiеI сторони, i ФОП Мороховська Юлiя Сергiiвна що дiе на пiдставi Свiдоцтва,
1алi - Учасник), з iншоi сторони, разом - Сторони, уклали цей договiр про таке (далi -.Щоговiр):

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1.УЧаСник зобов'язуеться у 202t роцi поставити Замовниковi товари, зазначенi в накладних, а
Замовник - прийняти i оплатити TaKi товари :

ДК 02i-2015: 441110000-4 Конструкцiйнi матерiали
1.2. Найменування(номенклатура,асортимент)товару профiль .

1.3. Обсяги закупiвлi ToBapiB можуть бути зменшенi залежно вiд реального фiнансування видаткiв.
П. ЯКIСТЪ TOBAPIB

2.1. Учасник гарантуч 
"ni.r" 

та надiйнiсэь товару,що прода€ться вiдповiдно до положень Закону
УкраiЪи "Про захист прав споживачiв".
2.2.У разi поставки неякiсного товару Замовник повинен здiйснити замiну i поставку товару
гrалежноi якостi протягом двох обочих днiв з дати отримання вiдповiдноТ претензii вiд Учасника.
2.3. Якiсть товару повинна вiдповiдати державним стандартам. 

ё

ПI. ЦIНА ДОГОВОРУ
3.1. Сума цього Щоговору становить 10335.75 (Десять тисяч триста тридцять п'ять гривень 75
коп.)

(вказати цифрами та слова.тrли)

у тому числi:
(СУМа.ЩОговорУ визначаеться з урахуванням Закону Украiни "Про податок на додану BapTicTb")

З.2. Сума цього,Щоговору може бути зменшена за взасмною згодою CTopiH.

Ш. ПОРЯДОК ЗДЙСНЕННЯ 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 для 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 Щоговором Сторони несугь вiдповiдальнiсть,
визначену цим,Щоговором та чинним в YKpaiHi законодавством.
2.2,У разi порушення TepMiHiB, визначених п. 1.2,4.2 Учасник сплачус 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 За:rдовник спла}rуе Учаснику пеню в
розмiрi подвiйнот облiковоi ставки Нацiонального банку Украiъи вiд суми простроченого платежу за
кожен день прострочення.
6.4. Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за гIовне чи часткове
виконання зобов'язань, передбачених цим !оговором, якщо воно

невиконання абб неналежне
сталося внаслiдок дii форс-



ý-
внаспiдоК дii форс-МажорниХ обставин, повинна письмовО повiдомиТи iншУ Сторону ,rро i."yo\
перешкоди та ix вплив на виконання зобов'язань за цим Щоговором. \
6.6. Iснування форс-Мu*ор""* обставиН повиннО бути пiдтверджено компетентним органом.
6.7 - З метОю забезпечення yracTi у, цивiльно-правових та господарських вiдносинах, 

"ада.rо 
згоду

на обробкУ, зберiгання, використання, поширення та доступ до персончtльних даних згiдно Закону
украiни кпро захист персональних даних)) та iнших норм чинного законодавства, Наведена вище
iнформацiя також може надаватись TpeTiM особам.

ЧП. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОi СИЛИ
7.1- Сторони звiпьняються вiд вiдповiдальностi за невиконання або ненаJIежне виконаннj{
зобов'язаНь за циМ .Щоговором у разi виникнення обставин непереборноi сили, якi не iснрали пiд
час укладання Щоговору та виникли 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 /J днiв з моменту ix виникнення
повiдомити про це iншу Сторону у письмовiй формi.
7.J..Щоказом ння обставин няпе

/J2J///rЦ?фэло
1 сили та строку ix дii е вiдповiднi документи, якi

ilвидzlються
наиме ня органу, уповноваженого TaKi документи)

7.4,у разi коли строк дii обставин непереборноi сили продовжуеться бiльше нiж Й2 днiв, кожна
iз cTopiH в установленому порядку мае право розiрвати цей.щоговiр. У разi ,rо.rер.дrr"оi оплати
УчасниК гIовертае ЗамовникУ коштИ протягоМ трьоХ днiв З дня розiрванЪя цього,.Щоговору.

YIII. ВИРIШЕНIUI СПОРIВ
8.1. У випадку виникнення спорiв або розбiжностей Сторони зобов'язуються вирiшувати ix шляхом
взаемних переговорiв та консультацiй.
8.2.у разi недосягнення Сторонами згоди спори фозбiжностi) вирiшуються у судовому порядку.

Ix. строк лi договору
9.1. Щей Щоговiр набирае чинностi 

" оШ, Щ 2021р. i дiе до З1.12,202Iр.
9.2. I]ей Щоговiр укладаеться i пiдписуеться у 2-х примiрниках, що мйть однакову юридичну силу.

ТА БАНКIВСЬКР?ШКВIЗИТИ CTOPIH
Замовник:

Охтирська загальноосвiтня школа I-ПI
сryпенiв М 1 Охтирськоi MicbKoi ради
CyMcbKoi областi
Юридична адреса:
427а0, м, Охтирка, вУл.Перемоги,2
Сумська область
Поточний рахунок:
UA3rffiжl42 1 0005 0000з з 8 1 2

служба УкраiЪи,м.КиТв

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

Поточний рчжунок:
UА75з 80805000000000260025 53 88

АТ кРайффайзен Банк Аваль>

Тý:)а(



.Щодаток J\b1

до договору
Специфiкацiя до договору

Nр /ё" вiд <<8 >> 0Ц 202|р,

Юридичнi адреси cTopiH:

J\ъ

г/п
Найл,ленршшя пред''rsту

заrсупiвlti
дк 021-20l5 одцilшii

ВШчIЫ
KbKic

ть

I]iHa
за

одшлI
що
без
пш
(юн.)

Цiна
за

од{нш+о
зП{В
(грн.)

l0 Сума
зпщ
(грн.)

1 Гiпсокартон cTiHa
12,5* 1200*2500

441 10000_4 шт 125,00 l25,00

2 Профiль Т-несущтй 3,6м 44l 10000-4 шт 58 59,00 з422,00

3 Профiль Т-поперечний 0,6м 44l 100004 шт 408 9,00 з6,12,00

4 Профiль Т- поперечний 1,2M 441 100004 шт 1,1| 17,00 2907,00

5 Профiль -рожок периметральний
3,0м

44l 100004
.Ф

шт 6 30,00 180,00

6 Профiль UD-27 (0,35мм)4м 44l 10000-4 шт l )о ?ý 29,,75

безГIШ (грн.) 10з35,75

IUts (грн.)

Всього зtIЩ (грн) 10зз5,75

Учасник:
ФОП Моцоховська Юлiя СергiiЪна
ЮридичЙ адреса: 427О0, Сумська обл.

м.Охтирка, вул.З.Гафановича 5/1

Поточний рахунок]
UA753 8080500000000026002553 88

АТ <Райффайзен Банк Аваль>

код 2875З lз26l

Замовник:
Охтирська загальноосвiтня школа I-ПI
сryпенiв.}lЪ 1 Охтирськоi MicbKoi ради
CyMcbKoi областi
Юридична адреса:
42700,м. Охтирка, вул. Перемоги,2
Сумська область
Поточний рах}цок:

442 1 000500003з8 12

ужба Украiни,м.КиiЪ

.А.Шульженко)

e';l;;}b


