
ДОГОВIРNs/l
м. Охтирка ,rJE , р/ 2021 р.

Охтирська загальноосвiтня школа I-III ступенiв Jt1 Охтирськоi MicbKoi Ради
Сумськоi областi в особi директора Шульженко Iнесси АнатолiiЪнИ, Що дiе на пiдставi
Статуту (датri - "Заttlовник"), з однiеi сторони, i Фiзична особа-пiдприемець Дверченков
Олександр Володимирович, що дiе на пiдставi запису в единому державному peecTpi
юридичнИх осiб та фiзичних осiб-пiдприемцiв J\ъ26з20000000041292 вiд 28.08.2018 р., (далi
- "Постачальник"), з другот сторони, уклали цей договiр (даrri -..догоВIР''), про,ru.Ъуоrе,

1.прЕдмЕт договору
1.1. ПостачалЬник зобов'язусться у 2021 роцi поставити Замовнику Товар, а саме:
портативнi комп'ютери (ноутбуки) в комплектi, панелi iнтерактивнi з обчис-
лювальним бЛоком (OPS) в _комплектi, код СРV згiдно Дк 021-2015 - 30210000-4:
МаtuuНu dЛЯ ОбРобкu daHtx (Й"i - Товар), зазначений в Специфiкацii, що е невiд'смною
частиною цього .щоговору, а Замовник зобов'язуеться прийняти Товар i сплатити його на
умовах цього Щоговору.
I.2. КiлькiстЬ одиниць Товару, що визначена в специфiкацii, може змiнюватись
(корегуватись) в залежностi вiд заявок Замовника, за умови, що зазначена змiна не
призведе до збiльшення суми, визначеноi у {оговорi.
1.3. обсяги закупiвлi Товару можуть бути зменшенi залежно вiд реального фiнансування
видаткiв та потреб Замовника.
1.4. Модель (марка) Товару зазначена в Специфiкацii може бути змiнена, за умови
ПокрапIення якостi предмета закупiвлi, якщо таке покращення не призведе до збiльшення
суми, визначеноi в Щоговорi.

2. ЯКIСТЬ ТА КОМПЛЕКТНIСТЬ ТОВАРУ
2.1. ПостачzшьниК повинеН поставитИ ЗамовникУ Товар, якiс$ь якого вiдповiдае Щодатку 2
до тендерноi документацi.
2.2. При передачi Товару у власнiсть Замовника до накладноТ додасться документ, який
пiдтверджус якiсть Товару (паспорт якостi/ сертифiкат вiдповiдностi).
2.з.У разi передачi Товару, що не вiдповiдае вимогам встановленим пунктом2.|. цього
Щоговору, Постачальник зобов'язаний замiнити його наякiсний або укомплектувати його
за власний рахунок.

3. СУМА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ
3-1. Загаль.на сума {оговору становить: 40497в,00 грн. (чотириста чотири тисячi дев'ятсот
сlмдесят BiciM гривень 00 копiйок).
З.2. УмоВи ,ЩоговорУ про закупiвлю не повиннi вiдрiзнятися вiд змiсту тендерноi
пропозицii переможця процедури з_акупiвлi та не повиннi змiнюватися пiсля пiдписання
ЩОГОВОРУ ДО ПОВНОГо виконання зобов'язань Сторонами, KpiM випадкiв визначених ст.41
закону Украiни кпро публiчнi закупiвлi> та умовам" да"оrо [оговору, зокрема:- зменшеннЯ обсягiВ зак5rпiвлi, зокрема з урахуванням фактичного обсягу
видаткiв замовника

- змiни цiни за одиницю товару не бiльше нiж на 10 вiдсоткiв у разi коливання
цiни такого товару на ринку за умови, що зазначена змiна не призведь до збiльшення
суми, визначеноi в договорi;

- покращення якостi предмета закупiвлi за умови, Що
призведе до збiльшення суми, визначеноi в договорi;

таке покращення не

, продовження строку лiт договору та виконання зобов'язань щодо передання
товару, виконання робiт, надання,послуг у разi виникнення документально пiдтверджених
об'ективнИх обставин, що спричинилитаке продовження, у тому числi непереборноi сили,



- узгод}кеноi змiни цiни в бiк зменшення
ToBapiB, робiт i послуг);

- змiни цiни у зв'язку iз змiною ставок
таких ставок;

- Змiни Встановленого згiдно iз законодавством органами державноi статистики
iндексу споживчих цiн, змiни курсу iноземнот в€UIюти, якi застосовуються в договорi про
закупiвлю, у разi встановлення в договорi про закупiвлю порядку змiни цiни;

- змiни умов у зв'язку iз застосуванням положень частини п'ятоi cTaTTi 36
ЗаконУ, вiдповiдно до якоi дiя договору про закупiвлю може продовжуватися на строк,
ДостатнiЙ для проведення процедури закупiвлi на початку наступного року, в обсязi, що
Не перевищуе 20 вiдсоткiв суми, визначеноi в договорi, укладеному в попередньому роцi,
якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку.
3.З. Сума ,Щоговору включас BapTicTb пакування, завантаження,доставки, розвантаження,
монтажу, встановлення, введення в експлуатацiю та пiдключення обладнання в закладах
освiти.
3.4. Оплата здiйснюеться на пiдставi видатковоТ накладноТ протягом 20 (лвалчяти)
банкiвських днiв з дати отримання товару шляхом перерахування Замовником грошових
коштiв у нацiональнiЙ грошовiй одиницi на поточний рахунок Постачальника.
3.5. У разi затримки фiнансування, оплата за переданий товарЪдiйснюеться протягом 10
(десяти) банкiвських днiв з моменту отримання Замовником вiдповiдних коштiв на свiй
рахунок.

4.ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРУ
4.1. Постачальник зобов'язаний передати товар Замовнику до 01 липня 2021 року.
4.2. Постачашня Товару проводиться однiею партiсю, за цiнами та
характеристиками погодженими Сторонами в документацii з конкурсних

(без змiни кiлькостi (обсягу) та якостi

податкiв i зборiв пропорuiйно до змiн

якlсними
торгiв i

Специфiкацii до даного Щоговору.
4.З. На доказ постачання Постачальник зобов'язаний нdдати Замовнику наступнi
товаросупроводжувчlJIьнl док}менти :

- рахунок-фактуру; /
- видаткову накладну;
- паспорт/сертифiкат на обладнання.

4.4. Щатою постачання вважа€ться дата зазначена представником Замовника на
вiдповiдних товаросупроводжуваJIьних документах, наданих Постачальником, про
прийманЁя Товару.
4.5. Зобов'язання Постачальника вважаються виконаними з моменту передачi Товару в
розпорядження За'мовника в погодженому пунктi призначення. Зобов'язання Замовника
вважаються виконаними з моменту прийняття й оплати поставленого Товару.
4.6. Постачальник несе Bci ризики втрати чи ушкодження Товару, а також yci витратИ, Що
падають на Товар, до моменту його пьстачання в погоджений пункт призначення.
4.7. ПостачальниК зобов'язаний У письмовомУ виглядi, за 1 день до фактичного
постачання, сповiстити Замовника про TepMiH надходження Товару в погоджений пункт
IIризначення, а також направити iншi повiдомлення, що вимагаються Замовником для
здiйснення нормально необхiдних Mip для прийняття Товару.
4.8. На Товар повинно бути нанесене необхiдне стандартне маркування й iншi реквiзити,
що можуть бути повiдомленi Замовнику i погодженi з Постачальником.
4,9 Упакування, у якому вiдвантажуеться Товар, повинно вiдповiдати встановленим в
YKpaiHi стандартам та технiчним вимогам i забезпечувати, за умови цJtлежного
ПОВоДження з вантажем, cxopoнHicTb Товару пiд час транспортування i збереження.
4.10. BapTicTb тари й упакування входить у BapTicTb Товару.



l

4.||. Мiсце поставiси товару: Охтирська загальноосвiтня школа I-IIIступенiв }ф1
ОхтирськоТ MicbKoi ради CyMcbKoi областi, вул. Перемоги, 2, м. Охтирка, Сумська обл,,
42700.

5. прАвА тА оБов,язки CTOPIH
5. 1. Замовник зобов'язаний:

5.1.1. Своечасно та в повному обсязi сплачувати поставлений Товар;
5.|.2. Приймати поставлений Товар згiдно з накладною.

5.2. Замовник мас право:
5.2.|. Щостроково розiрвати цей ,Щоговiр у разi невиконання зобов'язань

постачальником, повiдомивши про це його у строк за 15 календарних днiв;
5.2.2. ЗМеншУвати обсяг закупiвлi Товару та загаJIьну BapTicTb цього .Щоговору

ЗаЛежно вiд реальцого фiнансування видаткiв. У такому разi Сторони вносять вiдповiднi
змiни до цього .Щоговору.
5.3. Постачальник зобов'язаний:

5.3, l. Забезпечити поставку Товару у строки, встановленi цим ,Щоговором;
5.З.2. Забезпечити Замовника Товаром, якiсть якого вiдповiдас умовам Щодатку 2 до

тендерноi докlментацii. 'ý

5.3.З Товари за даним Щоговором постачаються однiею партiсю згiдно з,видатковою
накладною.
5.4. Постачальник мае право:

5.4.1. Своечасно та в повному обсязi отримувати плату зЕ поставлений Товар;
5.4.2. На дострокову поставку Товару за письмовим погодженням Зmловника.

6. гАрАнтIi якостI товАру
6.1. Гарантiйний строк (строк, протягом якого Постача-ltьник гарантус якiсть товару)
вiдповiдно до гарантii виробника. Протягом гарантiйного строку на пiдставi Щефектного
акту, пiдписаного Сторонами, Постачальник зобов'язаний за свiй рахунок усунути
недолiки (дефекти), якщо виявленi недолiки (дефекти) стаJIися з його вини, а не внаслiдок
порушення Замовником чи третьою особою правил користуванням товаром, надзвичайних
подiй техногенного або rrриродного характеру. Гарантiя розповсюджуеться i на механiчнi
пошкодження товару.
6.2. У разi iстотного порушення вимог lцодо якdстi товару (виявлення недолiкiв
(лефектiв), якi не можна усунути, недолiкiв (дефектiв), усунення яких пов'язане з
непропорцiйними витратами або затратами часу, недолiкiв (дефектiв), якi виявилися
неодноразово чи з'явилися знов пiсля ik усунення) Постачальник зобов'язусться
замiнити товар або його компоненти безоплатно.
6.3. Гарантiйний строк починас перебiг з дати пiдписання видатковоi накладноТ.
б.4. Постачальник гарантуе якiсть товару по кьжному окремому Товару.
6.5. У випадку виявлення недолiкiв (дфектiв) ,ouupy, Замовник зобовLзаний повiдомити
про це Постачальника в найкоротшi строки, а останнiй зобов'язуеться протягом трьох
робочих днiв з дати отримання вiд Замовника повiдомлення про виявленi недолiки
(дефекти) товару, направити свого rrредставника для з'ясування обставин виникнення
недолiкiв (дефектiв) товару, при цьому Сторони складають та пiдписують Щефектний акт,
в якому встановлюють причини та термiни усунення недолiкiв (дефектiв) або замiни
товару.
6.6. Якщо Постачальник не з'явиться у строк, визначений п.6.5 Щоговору, Замовник
вправi скласти такий акт одноособово.
6.1. У разi усунення недолiкiв (дефектiв) товару гарантiйний строк продовжусться на час,
протягоМ якогО такиЙ товар не був у використаннi через недолiки 1дефект4), а при if
замiнi гарантiйний строк обчислюсться заново вiд дня замiни.
6.8. Щiя гарантiйних cTpoKiB не залежить вiд строку лii !оговору.

7. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЪ CTOPIH



7.LY випадку невиЙонання або неналежного виконання якоi-небудь зi CTopiH прийнятих
на себе за даним ,Щоговором зобов'язань, вона несе вiдповiдальнiсть перед iншою
Стороною вiдповiдно до вимог дiючого законодавства Украiни.

8. оБстАвини нЕпЕрЕБорноi сили
8.1. Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за невиконання або ненitлежне виконання
зобов'язань за цим Щоговором у разi виникнення обставин непереборноi сили, якi не
iснували пiд час укладання Щоговору та виникJIи поза волею CTopiH (аварiя, катастрофа,
стихiйне лихо, епiдемiя, епiзоотiя, вiйна тощо).
8,2. СтороЕа, що не може виконувати зобов'язання за цим .Щоговором унаслiдок дii
обставин непереборноi сили, повинна не пiзнiше нiж протягом 5 (п'яти) днiв з моменту ix
виникнення повiдомити про це iншу Сторону у письмовiй формi.
8.З. Факти, викладенi в повiдомленнi про настання форс-мажорних обставин, пiдлягають
пiдтверлженню Торгово-промисловою Irалатою УкраiЪи, сертифiкат якоi, пiсля його
отриманЕя) €lJIe не пiзнiше 30 календарного дня з дати отримання вiдповiдного
повiдомленняхро настання форс-мажорних обставин, також направJuI€ться Стороною, для
якоi наступили форс-мажорнi Ебставини, iншiй CTopoHi.
8,4. У разi коли строк дii обставин непереборноi сили продовжу€ться бiльше нiж 2 (два)
мiсяцi, кожна iз CTopiH в установленому порядку мае право розiрвати цей Щоговiр.

9. вирIшЕнIля спорIв 4

9.1. У випадку виникнення спорiв або розбiжностей Сторони зобов'язуються вирiшувати
ik шляхом взасмних переговорiв та консультацiй.
9.2. У разi недосягнення Сторонами згоди) спори (розбiжностi) вирiшуються у судовому
порядку.

10. строк дII договору
10.1. Щей,Щоговiр набирае чинностi з дня його пiдписання i дiе до ЗI.12.202l року, але в
буль-якому випадку до повного виконання Сторонами cBoik зобов'язань за цим
Щоговором. у
10.2. Щiя .Щоговору про закупiвлю може бути продовжена на строк, достатнiй для
проведення процедури закупiвлi на початку наступного року в обсязi, що не перевищуе 20
вiдсоткiв суми, визначеноi в початковому .Щогов'орi про закупiвлю, укладеному в
попередньому роцi, якщо видатки на досягнення цiеi цiлi затверджено в установленому
порядку.
10.3. I_{ей ,Щоговiр укладасться i пiдписуеться у 2 (двох) примiрниках, що мають однакову
юридичну силу, Скан-копiя мае юридичну силу до замiни Ii на оригiнал.

11, ПОРЯДОК ЗМIН УМОВ ДОГОВОРУ ШРО ЗАКУПIВЛЮ
11.1. Змiни i доповнення даного,Щоговору, його дострокове розiрвання булуть дiйснi за
}мови, якщо вони здiйсненi в письмовiй формi i пiдписанi уповноваженими на це
представниками обох CTopiH. Bqi вище перерахованi документи до даного .Щоговору
становлять його невiд'емну частину.
11.2. Змiни, що до Щоговору про закупiвлю можуть вноситись у випадках, передбачених
ст. 41 Закону, оформлюються в такiй самiй формi, що й Щоговiр про закугtiвлю, а саме у
письмовiй формi шляхом укладення додаткового договору (додатковоТ угоди).
11.З. Пропозицiю щодо внесення змiн до.Щоговору може зробити кожна iз CTopiH
!оговору.
|Т.4. Пропозицiя щодо внесення змiн до .Щоговору мае мiстити обгрунтування
необхiдностi внесення таких змiн .Щоговору i виражати HaMip особи, яка tt зробила,
вважати себе зобов'язаною у разi iT прийняття. Обмiн iнформацiсю щодо внеiЬння змiн до
.Щоговору здiйснюеться у письмовiй формi шляхом взаемного листування.
11.5. Вiдповiдь особи, якiй адресована пропозицiя tцодо змiн до,Щоговору, про ii
прийняття повинна бути повною i безумовною.



ПОСТАЧАЛЬНИК:
Фiзична особа-пiдприемець
Аверченков Олександр Володимирович

Код СДРПОУ З004107973
40000, м. Суми, вул. Прокоф'сва, б.2911,, кв, 8б

р/р IВАN:UА693ВO8З8000002600З700454698
в ПАТ кБ ,,ПРАВЕкС-БАнк"
мФо 380838

ЗАМоВНИК:
Охтирська загыIьноосвiтня школа I-ПI
ступенiв Nч 1 Охтирськii MicbKoi ради
CyMcbKoi областi
Юридична адреса:
42'I 0О,м. Охтирка, вул. Перемоги,2
Сумська область
Код СДРПОУ:22977|0З
Поточний рахунок:
UA94820 1 7 203.ц,24|00 8 1 0203 3 8 1 2

Д"р #в ýi JЩ({dГёfll, А, ш уль женко )

,ю

..----I

11.6. Змiна Щоговору доrrу.пuсться лише за згодою cTopiH, якщ9 iнше не встановлено

,Щоговором або законопл. В той же час, ,Щоговiр може бути змiнено або розiрвано за

рiшенняМ суду на вимогУ однiсi iз cTopiH у разi iстотногО порушенНя .ЩоговоРу другою
'ёrоро"оa,Ь 

" 
i"-"* випадках, встановлених,Щоговором або законом.

11.7. У разi змiни Щоговору зобов'язання CTopiH змiнюються вiдповiдно до змiнених 1мов

ц{одо предмета, мiсця, cTpoKiB виконання тошо,

il.;. ##;;;;; ЩоговорУ про закупiвлю не можутЬ змiнюватися пiсля його пiдписання
--_л _л-лл-Ёл--л-.:

до виконання зобов'язань cTopo"ur" " повному обоязi, KpiM випад*_,р,лЩо передбаченi

;tй;;;-ай;у украiни uпро публiчнi закупiвлi> вiд25.L2.2015р. Ng 922_vIII:

змеfiшенНя обсягiВ за*уrri"лi, зокрема з урахуваНням фактичного обсягу

Замовника 
--:---- ^^ 'l'noonrr пп ] о пiпсп, - бiльшенню цiни

- збiльшення цiни за одиницю Товару до 10 вiдсоткiв пропорцlйно з

такого товару на ринку у разi коливання цiни такого товару на ринку за умови, що така

змiна не призвед. до .бiпu-ення суми, визначеноi в ,Щоговорi про закупiвлю, - не частiше

нiж один раз на 90 днiв з моменту пiдписання .Щоговору про заку"iвлю, Вищезазначенi

документи мають обов'язково мiстити iнформацiю про середньо ринкову цiну за одиницю

Товару на день подання тендеРноi.rро.rоЙuiТ та iнформацiю про середньо ринкову цiну за

одиницЮ ТоварУ на денЬ письмового звернен"", 
-нu 

пiдставi отриманих документiв

СторонИ укладаютЬ додатковУ угодУ до ДоiовОру щодО змiни цiни за одиницю Товару

(шляхом коригування кiлькосii товару1 та викладення специфiкацii (-iй)) цього щоговору

i-"""lи р.оЬпцiТ i тiльки на розмiр ("iд"оrоп) коливання; -JIокращення я_костi:лч:a1:::

закупi"лi, за умови що таке покращення не призведе до збiльшення суми, визначено1 в

Щоговорi про закупiвлю;
- продовж"""" .rpony дii Договору шро закупiвлю та строку виконання зобов'язань

щодо перЁлачi товару, виконання робiт, надання rlослуг у разi виникнеННЯ ДОКУМеН'*::_:

,riдrвердiених об'йивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числ1

обставин непереборнот сиJIи, затримки фiнансування витрат Замовника, за умови що Taki

змiнИ не призвеДуri дО збiльшенНя суми, визначеноi в Щоговорi про закупiвлю,

у разi внеоення змiн до iстотних умов щоговору про закугJiвлю у випадках::_рз9_?:":::

uuarr"oa rl'ятою cTaTTi 41 Закону, Замовник обов'язково оприлюднюе повlдомлення про

внесення змiн до Щоговору про закупiвлю,

12. юр чнI ТА БАНКIВСЪК РЕКВIЗИТИ СТqЦIН.

r,'ý'T:# *

kt, Jj';]]",*

видаткlв

!,:4



СПЕЦИФIКАЦIЯ
до договору Ns /8 вlд'JL ,,_ D/ 202lp.

м. Охтирка "J,4 " а4 2Q2Iр.

сума поставки договором Ns /8 вiд П;2 4п

202|р.
склада€: 404978,00 грн. (чотириста чотири тисячi дев'ятсот сiмдесят BiciM гривень 00
копiйок).

Т ЗоШ I-III ст. Ns1

Шульженко I.A.

202]' р. 202Iр.

Загальна
лdtпул

Jф
з/п

Найменування товару Одиниця
вимiру

кiлькiсть I_{iHa, грн.,
(з ПДВ)

Сума,
ГРн,,

(з ПДВ)
1 Портативний комп'ютер вчителя (ноутбук)

Lenovo ThinkBook l5 IIL (20SMSOUQ00) з ОС
Microsoft Windowq 10 64 bit Professional
Ukrainian (встановлено на этапы виробництва)
та ПЗ Microsoft OfficeStd 2019 SNGL OLP NL
Acdmc (021-10597)

шт. 1 2з900,00 2з900,00

2 Портативний комп'ютер учня
(ноlтбук) Lenovo ThinkBoй 15 IIL
(20SMSOUP00) з ОС Microsoft Windows 10 64
bit Professional Ukrainian (встановлено на
этапы виробництва) та ПЗ Microsoft OfficeStd
2019 SNGL OLP NL Acdmc (021-10597)

шт. 10 22600,00 226000,00

J Манiпулятор типу (миша) Vinsa MS-796 black lxT. lt 99,00 1089,00
4 Клавiатчпа Vinsa KBl lOBK IIlT. ll 89.00 979,00
5 Панель iнтерактивна

GAOKE GK-880T/65S
з обчислювальним блоком rops)

шт. 2 бз,7,76,00 12,1552,00

6 Пiдставка до панелi INTECH 65" шт. 2 l 0659_00 21318.00
7 Акустична система Microlab М-800 black шт. з 1з80.00 4140.00

Всього без ПДВ 404978"00
l пдв 0,00

Всього з ПДВ 404978,00

пlдприемець
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