
ДОГОВIР Xn !!
ПРО ЗАКУПIВЛЮ TOBAPIB

м.охтипка // 0l 2021 року

)хтирська загальноОсвiтня школа I-III сryпенiв ЛЪ 1 Охтирськоi MicbKoi ради CyMcbKoiобластi в особi Директора Шульженко Iнесси Анатолiiъни, щь дiе на пiдставiстurй(д*i _'
ЗШlОВНИК), З ОДНiеi СТОРОНИ, i ФОП Чернищук Олексiй Васильович,' що дiе на пiдставi
)вiдоцтвао (да:ri - Учасник), з iншоi сторони, разом - Сторони, уклали цей договiр про таке (да:li -
[оговiр):

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1,1,УчаснИк зобов'язУетьсЯ у 202I роцi поставити Замовниковi товари, зазначенi в накладних, а
Замовник - прийняти i оплатити TaKi товари :

ДК 02 1 -20 |5 :44420000-0 Будiвельнi товари.

1.2. Найменування(номенклатура,асортимент)товару "Перегородки металопластиковi''
,1,3, Обсяги закупiвлi ioBapiB мохсуть*бути зменшенi залейно 

"iд р"urr*rпого фiнансрання видаткiв"
П. ЯКIСТЬ TOBAPIB

2.1. Учасник гарантуе якiсть та надiйнiсть товару,що продаеться вiдповiдно до поло}кень Закону
Украiни О'Про захист прав споживачiвО'.
2.2.у разi поставки неякiсного товару Замовник повинен здiйснити зрмiну i поставку товару
належноТ якостi протягом двох обочих днiв з дати отриманшI вiдповiдноi претензii вiд Учасника.
2,3. Якiсть товару повинна вiдповiдати державн"* .iu*rдuрr*.

3.1. Супrа цього Щоговору становить
00 к8п.)

у тому числi:
(сума.ЩоговОру визначастЬся з урzжуваНням ЗаконУ УкраihИ ''Про по.f,аток }rадодану BapTicTb'')

3.2. Сумацього.Щоговору може бути зменшена за взаемною злодою CTopiH.

Ш. ПОРЯДОК ЗДЙСНЕНIШ ОПЛАТИ
4"1, РозрахуЕки за товар, що е предметоL{ даного Щоговору, здiйснюються у безготiвковому
шорядку грошовим перекzlзом на рахунок Учасника протягом двадцяти баtкiвських днiв з датиотриманшI товару згiдно з накладною.
4"2. Пiдставою для пров,едеЕня розрахункiв с paxyTroKTa накладна.

V. ПОСТАВКА TOBAPIB
5.1.УчаснИк зобов'яЗаний переДати товаР За:r.rовникУпротягом 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 вiдповiДальнiсть,
визначену цим,щоговором та чинним в Украiъi законодавством. , i '2,2" У разi поруШення TepMiHiB, визначениХ п. 1.2, 4.2 Учасник сlrлачус Замовнику,ш"р,lфli санкцii
в розмiрi 0,5 Уо Вiд BapTocTi товару за кожен день прострочення.
6.3- У разi порlтlення TepMiHy оплати за отриманий товар Замовник сплачус Учаснику iпеню в
розмiрi подвiйноi облiковоi ставки Нацiонального банку Укрiни вiд суми простроченdго платежу за
кожен день прострочення.
6.4. Сторопи звiльняIоться вiд вiдповiда-тlьностi за повне чи часткове
виконаняя зобов'язань, передбачених цим Щоговором, якщо воно

новикоЕання або неналежне
стttлося внаслiдок лiТ форс-

ШI. ЦIНД ДОГОВОРУ

(вказати цифраruи та словами)



мЕDкорних обставин.
6.5. Сторона, що не мас можJIивостi на-rrежним чином виконати своi зобов'язання за цим ,Щоговором
внаслiдок дiТ форс-мalкорних обставин, повинна письмово повiдомити iншу Сторону про iснуrочi
rrерешкоди та ix вплив на виконання зобов'язань за цим ,ЩоговорЬм.
6.6. Iснування форс-мажорних обставин повинно буги пiдтверджено компетентним органом.
6.7. Зметою забезпечення yTacTi у, цивiльно-правових та госrrодарських вiдносинах, надаемо згоду
на обробку, зберiгання, використ€шня, поширення та дост}rп до персонаJIьних даних згiдно Закону
УкраiЪи кПро зчlхист IIерсонirльних даних>> та iнших норм чинного законодавства. Наведена вище
iнформацiя також може Еадаватись TpeTiM особам.

YП. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОi СИЛИ
7"|. Сторони звiльняються вiд вiдповiда_пьностi за невиконzшня або ненЕtлежне виконання
зобов'язань за цим ,Щоговором у разi виникнення обставин непереборноТ сили, якi не iснували пiд
час укладання,Щоговору та виникJIи поза волею CTopiH (аварiя, катастрофа, стихiйне JIихо, епiдемй,
епiзоотiя, вiйна тощо).
7.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язаЕня за цим ,Щоговором унаслiдок дii обставин
нелереборноi сили, повинна не пiзнiце нiж протягом днiв з моменту ik виникнення
повiдомити про це iншу Сторону у письмовiй формi.
7.3. .Щоказом виIIикнення обставин Еепереборноi сили та строку iх дii е вiдповiднi документи, як1

вид€lються
(найменування органу, уповноваженого видавати TaKi документи)

7.4. Уразi коли строк дii обставин непереборноТ сили продовжуеться бiльше нiж 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 розiрвtшня цього,Щоговору.

VIII. ВИРIШЕННЯ СПОРIВ
8.1. У випадку виникнення спорiв або розбiжностей Сторони зобов'язуються вирiшувати ix IIuuIхом
взасмних rrереговорiв та консультацiй.
8.2.У разi недосягненIuI Сторона.ми згоди спори фозбiжностi) вирiпrуоться у судовому порядку.

Ix. строк дi договору q

9.1. I]ей,Щоговiр набирае чинностi з <Ц> аб 2021р. i дiе до ЗI.|2.202lр.
9.2. Щей.Щоговiр укладаеться i пiдписусться у 2-х примiрникахrщо мчlють однакову юридичну силу.

xI. MI нАхо IIЯ ТА БАНКIВСЬКI РЕКВIЗИТИ CTOPIH
Замовник:

Охтирська загальноосвiтня школа I-III
сryпенiв М 1 Охтирськоi MicbKoi ради
CyMcbKoi областi ,

Юридична адреса:
42700, м. Охтирка, вул. Перемоги,2
Сумська область
Поточний рахунок:
UAO8820 l 7 20з 442600080020з з 8 1 2

.Щержказначейська служба Украiни,м.КиiЪ
:22977I03

(I.А.Шульженко)

Учасник:
ФОП Чернищук Олексiй Васильович
Юqидична адреса: 42700, Супrська обл.

м.Охтирка, провулок.Щачний, бул. 1, кв. 75

Поточний рахунок:
U л52зз7 56 8 00000260065 00999 8 5 5

Сумське обласне управлiння
ВАТ ОЩАДБАНК
Код 302101-877з

(О.В.Чернищук)
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.Щодаток Nчl
до договору

202lp.

Сулв
зпд
(грп)дк 021-20l5

без ГIР (грн.)zsяzs,оо

Всього з ГIР (грн)

Юридичнi адреси 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 рЕжуIIок:
UA08820 1 7 20з 4426000800203 3 8 1 2

ачейська служба УкраiЪи,м. Киiв

(I.А.Шульжеrikо)

g Учасник:
ФОП Чернищук Олексiй Васильович
Юридичryа адреса: 42700, Суплська обл.
м.Охтирка, провулок,.Щачний, буд. 1, кв. 75
Поточний рахунок:
U л52зз7 5680000026006500999855
Сумське обласне управлiння
ВДТ ОЩАДБАНК
Код 30210|8'I7з

/ (О.В.Чернищук)
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