
ДОГОВIР Nр |,Г
ПРО ЗАКУПIВЛЮ TOBAPIB

дд.Охтирка /ý er 2021 року

Охтирська загальноосвiтня школа I-III сryпенiв ЛЬ 1 Охтирськоi MicbKoi ради CyMcbKoi
бЛаСтi в особi директора Шульженко Iнесси АнатолiiЪни, що дiе на пiдставi Статуту (далi -
Замовник), з однiеi сторони, i ФОП Щульська О.М. що дiе на пiдставi Свiдоцтва тrро державну
РееСтрацiю, (далi - Учасник), з iншоТ ФIорони, рilзом - Сторони, уклали цей договiр про таке (далi -

Щоговiр):

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1.Учасник зобов'язуеться у 2021- роцi поставити Заrиовниковi товари, зазначенi в накладних, а
Заrrловник - прийняти i оплатити TaKi товари : .ЩК 021-2015: 44510000-8 Знаряддя .

1 .2. Найменування(номенкJIатура,асортимент)товару пензель.ваJIик.
1.З. Обсяги закупiвлi ToBapiB можуть бути зменшенi залежно вiд реального фiнансування видаткiв.

n }I. якIстъ 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
гrалежноi якостi протягом двох обочих днiв з дати отримання вiдповiдноi претензii вiд Учасника.
2.3. Якiсть товару повинна вiдповiдати державним стандартам.

ПI. ЦIНА ДОГОВОРУ
3.1. Сума цього Щоговору становить 995"00 ( Дев'ятсот дев'яносто п'ять гривень 00 копiйок).

(вказати цифраrми та словами)

у тому числi:
(Срrаа.Щоговору визнача€ться з урахуванням Закону Украiни "Про податок на додану BapTicTb")

з.2, Сума цього.щоговору може бути зменшена за взаемною згодою ёторiн.

Ш. ПОРЯДОК ЗЛЙСНЕННЯ ОПЛАТИ
4.1. Розрахуfiки за товар, що с 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. постАвкд iовдрIв
5.1.учасник зобов'язаний передати товар Замовнику протягом двадцяти банкiвських днiв з дати
пiдписання даного Щоговору.

VI. ПРАВА ТА ОБОВ,ЯЗКИ CTOPIH
6.1. У випадку порушення cBoik зобов'язань за цим .Щоговором Сторони несугь вiдповiда-пьнiсть,
визначену цим.Щоговором та чинним в УкраiЪi законодавством.
2.2.У разi порушення TepMiHiB, визначених п. L2,4.2 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 Замовник сплачуе Учаснику пеню в
розмiрi подвiйноi облiковоi ставки Нацiонального банку Укратни вiд суми простроченого платежу за
кожен день прострочення.
6.4. Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за повне чи часткове
виконання зобов'язань, передбачених цим .Щоговором, якщо воно
мажорних обставин.
6.5. СторОна, щО не мае можливоСтi належним чиноМ виконати cBoi зобов'язання за цим .Щоговором

:
невиконання абQ неналежне

стЕlлося внаслiдок дii форс-
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;H:fri;# Р" 1;;тэт:,:.:.U;:11"*л::_:11"1 
письмово повiдомити iншу Сторону ,,ро i.,,yJ

:?1т_:_".11111} 
вплив на виконання зобов'язань за цим Щоговором.

,rЕfllцим органОМ.

fJ;3*al';:i:3::"""::J::::::.yTl"""-Й;;;;;" господарських вiдносинах, надаемо згоду

iнформацiя також може Еадаватись TpeTiM особам.

ЧП. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОi СИЛИ
7,1" Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за невиконаЕшI або ненаJIежне виконаЕЕязобов'язань за цим !оговором у разi виникнення оосrа"ин непереборноi сили, якi не iснра_пи пiдчас укладання,ЩогоВору та виникJIИ 

''оза 
волею CTopiH (аварiя, о;.uйфа, стихiйне лихо, епiдемiя,еПiЗоотiя, вiЙна тощо). 

\Bu*yl'l, \4l4wrll\Jtp4, ulихlинс лихо,

7,2, СторОна, щО не може виконувати зобов'язання за цим Щоговором у наслiдок дii обставиннеперебоРноi сили, повинна не пiзнiше нiж ,rрй.оon днiв з моменту ix виникненняпо_вiдомити про це iншу Сторону у письмовiй бормi.

]ri;,[ll;""M 
виникнення обставин неперебор;i;;;" та строку ix дii е вiдповiднi документи, якi

7 ,4, У разi коли строк дii обстави" ,,й.р"оо;;;i;;;; il;;;li;ъ]ffi:а днiв, кожнаiз cTopiH в установленому порядку мае право розiрвати цей Щоговiр. У разi попередньоi оплатиУчасниК повертае ЗамовникУ uo*r" протягом трьох днiв з дня розiрваfiня цього Щоговору.
VIII. ВИРIШЕНIUI СПОРIВ

I;|;J"}1Ж:":::::Y:::T|]: або розбiжностей Сторони зобов,язуються вирiшувати i1х шляхомвзаемних переговорiв та консультацiй.
8,2, У разi недосягнення Сторонами згоди спори фозбiжностi) вирiпгуlоться у судовому порядку.

Ix. строк дi договору
9_.1. t{ей,.Щоговiр набирае чинностi з ,</f> 202lp, i дiе до З|.|2.202lр....vZ |р.9,2, I]ей,ЩоговiР укладаетьСя i пiдписУ.""йJZ-* rр^фник€ж, що м*оть однакову юридичну силу.

xI. MIc ЦЯ ТА БАНКIВСЪ РЕКВIЗИТИ CTOPIH
Замовник:

Охтирська загальноосвiтня школа I-III
сryпенiв ЛЬ 1 Охтирськоi MicbKoi радиCyMcbKoi областi
Юридична адреса:
427 00, м. Охтирка, 9ул. Перемоги, 2
Сумська область
Поточний рахунок:

210005000033812
Украihи,м.КиiЪ

.А.Шульясенко)

Учасник:
ФОП Щульська О.М.
Юридична адреса: 427 0О,Сумська обл.
м.Охтирка, вул. В.Зарiчна,9 1

Поточний рахунок:
UA983 з 75680000000 26005з1 08256
АТБВ 10018/050 АТ кощадбанк>>
Код2759З0З027

чЫl&


