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ДОГОВIР Xn lJ

ПРО ЗАКУПIВЛЮ TOBAPIB
пл.Охтирка /rй 2021 року

Охтирська загальноосвiтня школа I-III сryпенiв Ns 1 Охтирськоi MicbKoi ради CyMcbKoi
областi в особi директора ШульженКо IнессИ АнатолiiЪНИ, ЩО дiе на пiдставi СтатутУ (далi _

Заловник), з однiеТ сторони, i ФоП €всссв Сергiй Анатолiйович що дiе на пiдставi Свiдоцтва,
Iалi - Учасник), з iншоi сторони, р.lзом - Сторони, укпали цей договiр про таке (далi - Щоговiр):

1 . 1 .Учасник зобов'язуеться у 202lri'T:j#"rJffi#:i'1o"uo", зазначенi в накJIа цних, а
Замовник - прийняти i оплатити TaKi товари :

ДК 021-2015: 44810000-1 Фарби .

1.2. Найменування(номенклатура,асортимент)товару фарба.
1.З. обсяги зак5rпiвлi ToBapiB можуть бути зменшенi залежно вiд реального фiнансування видаткiв.

2.1. Учасник гаранту. 
"ni"r" 

та надiйнi:ljffii;:rНJrlся вiдповiдно до ,,оложень Закону
УкраiЪи "Про захист прав споживачiв".
2.2.У разi поставки неякiсного товару Замовник повинен здiйснити замiну i поставку товару
гталежноi якостi протягом двох обочих днiв з дати отримання вiдповiдноi претензii вiд Учасника.
2.3. Якiсть товару повинна вiдповiдати державним стандартам.

ПI. ЦIНА ДОГОВОРУ
З.1. Сума цього,Щоговору становить 1995.00( Одна тисяча дев'ятсот дев'яносто п'ять гривень 00
копiйок)

(вказати цифрш,rи та словами)

у тому числi:
(сума Щоговору визначаеться з урахуванrrям Закону УкраiЪи "Про податок на додану BapTicTb")

З.2. Сулацього.Щоговору може бути зменшена за взасмЕою згодою CTdpiH.

ry. порядок здIЙснЕння оII{IIАти
4.1. Розрахунки за товар, що с предметом даного Щоговору, здiйснюються у безготiвковому
порядкУ грошовиМ IIерекЕLзоМ на рахунОк УчасниКа протягОм двадцяТи банкiвських днiв з дати
отримання товару згiдно з Еакладною.
4.2. Пiдставою для проведення розрахункiв е рахунок та накладна.

. v. постАвкА тоЁАрIв
5.1.учасник зобоiз'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 Украiнi законодавством.
2.2.У разi поруШення TopMiHiB, визначениХ п. |.2,4.2 Учасник сплачуе Замовнику штрафнi санкцii
в розмiрi 0,5 О^ вiД BapTocTi товарУ за кожен день прострочення.
6.3, У разi порушення TepMiHy оплати за отриманий товар Замовник сплачуе Учаснику поню в
розмiрi подвiйноi облiковоi ставки Нацiонального банку Украiъи вiд сlми простроченого платежу за
кожен день прострочення.
6.4. Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за повне чи часткове
виконання зобов'язань, передбачених цим Щоговором, якщо воно

невиконання або Ъеналежне
стаJIося внаслiдок jiT бор"-

своi зобов'язання за цим Щоговором



внаслiдок дii форс-мажорних обставин, tIовинна rrисьмово повiдомлrги iншу Сторону про iснуюч\
перешкоди та ix вплив на виконання зобов'язань за щлм Щоговором.
6.6. Iснування форс-мажорни* обставин повинно бути пiдтверджено компетентним органом.
6.7. З метОю забезпечення участi у, цивiльно-правових та госfiодарських вiдносинах, нада€мо згоду
на обробкУ, зберiганНя, викориСтання, поширенНя та достУп до персОнаJIьних даних згiдно Закону
украiъи кпро захист персональних даних> та iнших норм чинного законодавства. Наведена вище
iнформацiя також може надаватись TpeTiM особам.

ЧII. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОi СИЛИ
7.I" Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за невиконання або неналежне виконаннrI
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).
7.2. Сторона, що не можо виконувати зобов'язання за цим Щоговором у наслiдок дii обставин
неперебоРноi сили, повинна не пiзнiше нiж протягом днiв з моменту ik виникнення
повiдомити про це iншу Сторону у письмовiй формi,

,7.3. ,ЩокаЗом виникНёння обставин непеРеборноi сили та строкУ ix дii е вiдповiднi докрленти, якi
видаються

(найменування органу, уповноваженого видавати TaKi документи)
7.4.У разi коли строк дii обставин непереборноi сили продовжусться бiльше нiж днiв, кожна
iз cTopiH в установленому порядку мае право розiрвати цей Щоговiр. У разi .rоrrередн"оi оплати
Учасник пове!тас Замовнику кошти протягом трьох днiв з дня розiрвання цього Щоговору.

VIII. ВИРIШЕННrI 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 (розбiжностi) вирiшrуrоться у судовому порядку.

Ix. строк лi договору
9.1. Щей Щоговiр набирае чинностi з <Lý__ 0с_2021р. i дiе до Зl,|2.202lр.
9.2. Щей Щоговiр укладаеться i пiдписуеться у 2-х примiрниках, щоtиають однzlкову юридичну силу.

ННЯ ТА БАНКIВСЪКI РЕКВIЗИТИ CTOPIHMIxI.
Замовник:

Охтирська загальноосвiтня школа I-III
сryпенiв ЛЪ 1 Охтирськоi MicbKoi ради
CyMcbKoi областi
Юридичтrа адреса:
42700, м. Охтирка, вул.Перемоги,2
Сумська областъ
Поточний рrж}.нок]
UA37820 1 120з4421000500003з8 12 -

,Щержказначе]ЦЕька служба УкраiЪи,м.КиiЪ
Код €ffifrсrуГйqиtOз

.А.Шульженко)

Учасник:
ФОП €всесв Сергiй Анатолiйович
Юридична адреса: 42700, Сумська обл.
м.Охтирка, вул.Велика Зарiчна,9З
f,Iоточний рахунок:
UA1 бз006 1 4000002600900000 1 752

ПАТ кКредi Агрiколь Баню>

Код244640з195



Додаток Js1
до договору

Юридичнi адреси

202lp.

cTopiH:

}l!
п/л

Найтuеrrуваr*rя rред{gту
зацпiRIIi

дк 021-2015 ОдшшIi
вI4]uЫ

KiпьKic
ть

Щiна
за

одrшr
rцо
без
гцв
(mн.)

I]iHa
за

одшrшцо
зпдF
(грн.)

Сума
без

пд
(грн.)

Срrа
зпд
(грн.)

Фарба В.ЩА Sniezka Еко Plus
10.п/13,7кг

44810000-1 шт J 665,00 l995,00

без ПР (грн.) l995,00

ПДВ (грн.)

Всього з ГIЩ (грн) 1995,00

Замовник:
Охтирська загальноосвiтня школа I-ПI
сryпенiв ЛЪ 1 Охтирськоi MicbKoi ради
CyMcbKoi областi
Юридична ацреса:
42700,м. Охтирка, вул. Перемоги,2
Сумська область
Поточний рахунок:
UАз 7820 1 720з 442|0005 00003 3 8 1 2

ка служба УкраТни,м.КиiЪ

(I.А.Шульженко)

Учасник:
ФОП €вссев Сергiй Анатолiйович
Юридична адреса: 42700, Сумська обл.
м. Охтирка, вул.Велика Зарiчна,93
Поточний рахунок:
UA 1 бз 006 1 4000002600900000 1 752
ПАТ кКредi Агрiколь Баrrк>

Код2446403195
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