
ДОГОВIР N" /6
ПРО ЗАКУПIВЛЮ TOBAPIB

щ.ощцркq_ Ш аУ 2021 року

Охтирська загальноосвiтня школа I-III сryпенiв ЛЪ 1 Охтирськоi MicbKoi ради CyMcbKo-i

областi в особi директора Шульженко Iнесси АнатолiТвни, що дiе на пiДСТаВi СТаТУТУ (ДаЛi -

Замовник), з однiсi]сrоро"", i ооП Мороховська Юлiя СергiiЪна що дiе на пiдставi Свiдоцтва,

ra;li - УчаСник), З iншоi сторони, разоМ - Ьrоро"", уклалИ цей договiр про таке (лалi - Щоговiр):

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1 .1.Учасник зобов'язуеться у 2021 роцi поставити Заrrловниковi товари, зазначеНi в ЕакJIадних, а

Замовник - прийняти i оплатити TaKi товари :

ДК 021-2015:44З20000-9 Кабелi та супутня продукцiя
1.2. Найменування(номенклатура,асортимент)товару гофра.кабель,

i.r. оа;;закупiвлi ToBapiB ,Ъ*уr" буr".*"rr-."i залежно вiд реального фiнансування видаткiв.

П. ЯКIСТЬ TOBAPIB

2.1. Учасник гарантуе якiсть та надiйнiсть товару,що продаеться вiдповiдно до полOжень Закону

Украiни "Про захист прав споживачiв".
z.i.y разi поставки неякiсного товару Замовник повинен здiйснити замiну i поставку товару

гrалежноТ якостi протягоМ двох обочЙх днiв з дати отримання вiдповiдноТ цретензii вiд Учасника.

2.3. Якiсть товару IIовинна вiдповiдати державним стандартам.

ПI. ЦIНА ДОГОВОРУ
З.1. Сума цього,.Щоговору становить 1"303.50 (Одна тисяча триста три гривнi 50 коп.)

(вказати чифра:rли та слова:rли)

у тому числi:
(сума [оговору визначаеться з урахуванням Закону Украiни "Про податок на додану BapTicTb")

З.2, Сумацього.Щоговору може бути зменшена за взаемною згодою Стщiн.

Ш. ПОРЯДОК ЗДЙСНЕННЯ ОIИIАТИ

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.

, v. постАвкА тоъАрIв
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 несуть вiдповiдальнiсть,

визначенУ цим Щоговором та чинним в YKpaiHi законодавством.

2.2.у разi поруш"rr""Ъ.р*iнiв, визначених п. |,2,4.2 Учасник сплачуе Замовнику штрафнi санкцii

в розмiрi 0,5 6/о вiд BapTocTi товару за кожен день прострочеЕня,

o.j. У разi порушенп" ,"priHy оплати за отриманий товар Замовник сплачус Учаснику пеню в

розмiрi подвiйноi облiковоi ставки Нацiонального банку Украiъи вiд суми простроченого платежу за

кожен день прострочення.
6.4. Сторони^звiлiняються вiд вiдповiдальностi за повне чи часткове невиконання або"неналежне

u"norra"n" зобов'язань, передбачених цим Щоговором, якщо воно стаJIося внаслiдок дii форс-

мажорних обставин.
6.5. Сторона, що Ее мас можпивостi належним чином виконати своi зобов'язання за цим .Щоговором



L
внаслiдок дii форс-мажорних обставин, повинна 11исьмово гrовiдомити iншу Сторону про 1сну\

перешкодИ та Ti вплив на виконання зобов'язань за цим Договором.
6.6. Iснування форс-МажорниХ обставиН повинно бути пiдтверджено комtIетеЕтним оргаЕом,

6.7.зметою забезпечення ylacTi у, цивiльно-правових та господарських вiдносинах, надаемо згоду

на обробКу, зберiгаНня, викорИстання, поширення та доступ до персонztJIьних даних згiдно Закону

УкрЙИ кПро ЙИст персональних даних) та iнших норм tIинного законодавства, наведена вище

iнформацiя також може надаватись TpeTiM особам,

ЧII. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОi СИЛИ

1"t" Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за невиконаннjI або неналежне виконанн,I

зобов'язаНь за циМ Щоговором у разi виникнення обставин непереборноi сили, якi не iснрали пiд

час укладання,ЩогоВору т? виникJIи поза волеЮ CTopiH (аварiя, катастрофа, стихiйне лихо, епiдемЬ,

7.4.yp*i -";;;";;"i'о"riЙr""|#"'"*.р.оорноi сили ,,родовжу€r""" бiп"-. 'ri* 8rl ДНiВ, КОЖНа

iз CTopiH в установленому порядку мас право розiрвати цей Щогов]Г,} пазi попередньоi оплати

VIII. ВИРIШЕННЯ СПОРIВ

8.1. У випадку виникнення спорiв або розбiжностей Сторони зобов'язуються вирiшувати ix шляхом

взасмних переговорiв та консультацiй.
8.2. У разi нЬдос"rrr."rr" Сторонами згоди спори (розбiжностi) вирiшrуоться у судовому порядку,

Ix. строк дi договору
9.1. Щей,Щоговiр набирае чинностi , ,ф, W _2021р. i лiедо З|.|2,2021р.

9.2. I_{ей ЩоговiР укпада€тЬся i пiдпиСуетьсЯ у 2-х приМiрниках, що мають однакову юридичну силу,

нАхо ТА БАНКIВСБШ РЕКВIЗИТИ CTOPIH

il.Ч:.iitn tyý

ls';d

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

м.Охтирка, вул.З,Гафановича 5/ 1

l lоточнии рахунок:
UA753 8080500000000026002553 88

АТ <Райффайзен Банк Аваль>>

Код 28753 |З261

Замовник:
Охтирська загальноосвiтня школа I-ПI
сryпенiв Ns 1 Охтирськоi MicbKoi ради
CyMcbKoi областi
Юридична адреса:
42700,м. Охтирка, вул. Перемоги,2
Сумська область
Поточний рахунок]
UA378201raga442 1 000500003 3 8 t 2

ДерryffiS{ffi'ffi фцч жб а Укр аТни, м. Киiв

А.Шульженко)

t ',л'-lýдz:#р
:. 'l fi.л д,,,} '' ,l.(TяDKa

t]'k.*---.d!



до договбFУ

Clrta
зЛР

(грн.)
ш1*1

за

ошшilшцо
зПЩВ
(грн.)

дк 021-2015 \ о*-lл* \ КЬСс
l B[m4lpy l ть

д-16 l/1м.п

2*1.5 1/l м.п

у1,5 1/t м,п

RанаJййБййСГб (2м) 1tпт

Вс"о.о,ПШ (грн)

Учасник:

ФОП Мороховська Юлiя Сергiiвна

Юридична адреса: 42'7 0О,Сумсъка обп,

;.Ы-;"п-ц вул,З,Гафаповича 5/ 1

Поточний рахуЕок:
uoir, *o*bsooooooo00260025 

5з 88

АТ кPФффайзен Банк Авалъ>

Код 28753 |326t

Замовник:

Охтирська загальноосвiтня школа I-III

;;;;i" Ns Юхтирськоi MicbKoi ради

CyMcbKoi областi
Юридична адреса:

42'l ОO,м. Охтирка, вул, Перемоги, 2

Сумсъка область

Поточний рахунок1 л:

Шульженко)


