
договIр xn "!8
ПРО ЗАКУПIВЛЮ TOBAPIB

пл._Охтирка /5 or 2021 року

ОХТирська загальноосвiтня школа I-III сryпенiв .l{} l, Охтирськоi MicbKoi ради CyMcbKoi
Областi в особi директора Шуллж9нцо Iнесси Анатqлirgн", то дiе на пiдставi Статуту (далi -
Зaмoвник),зoДнiеiсTopoни'iЩoДr€нaП1ДcTaB1-,
(Далi - Учасник), з iншоТ сторони, разом - Сторони, уклzrли цей договiр про таке (лалi - Щоговiр):

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1.Учасник зобов'язу€ться у 2021 роцi поставити Заirловниковi то,/l 1::}}jP тgт?FI#х,яЗамовник - прийняти i оплатити TaKi товари :

1.2. Найменування(номенклатура,асортимент)товару шиO!д с{rу ц2
Фlнансування1.3. Обсяги закупiвлi ToBapiB можуть бути зменшенi залежно вiд

' видаткiв.

П. ЯКIСТЬ TOBAPIB
2.1. Учасник гарантуе якiсть та надiйнiсть товару,що продаеться вiдповiдно до положень Закону
Украiни ООПро захист прав споживачiв".
2.2.У разi поставки неякiсного товару Замовник повинен здiйснити замiну i поставку товару
Належноi якостi протягом двох робочих днiв з дати отримання вiдповiдноi претензii вiд
Учасника.
2.3. Якiсть товару повинна вiдповiдати державним стандартам.

ПI. ЦIНА ДОГОВОРУ
3. 1. Сулtа щього,Щоговору становить и /амд 0?_///И ,/л

(вказати шифраir,rи та

у тому Iмсл1:
(сltlа ЩоговОру визнача€тЬся з урахуваНням ЗаконУ Украiни "Про податок надодану BapTicTb")

З.2. Сумацього Щоговору може бути зменшена за взаемною згодою CTopiH.
ry. порядок здЙснЕнI{я оплАти

4.1. Розрахlнки 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.

5.1.Учасник зобов'язаний передат" ,};#?ili"l,ii;:i,*':есяти робочих днiв з дати
пiдписання даного Щоговору.

YI. 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 Украiъi законодавством.
2.2. У разi порlтПення TepMiHiB, 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 пеню в
розмiрi подвiйноi облiковот ставки Нацiонального банку Украiъи вiд суми прострочеЕого платежу за
кожен донь прострочення.
6.4. Стьрони звiльняються вiд вiдповiдальностi за повне чи часткове новиконання або неналежне
виконання зобов'язань, передбачених цим Щоговором, якщо воно сталося внаслlдок дii форс
мажорних обставин.
6.5. Сторона, що не мае можливостi належним чином виконати своi зобов'язання за цим ffоговороtч,
внаслiдок дii форс-мажорЕих обставин, повинна письмово повiдомити iншу Сторону про iснуючi
перешкоди та iх вплив на виконання зобов'язань за цим rЩоговором.



6.6, Iснування форс-мажорних обставин повиIrr{о буги пiдтверджено компетенТним органом. .l
6,'l. З метою забезпечення yTacTi у, цивiльно-правових та господарських вiдносинах, надаемо згЬ.
на обробку, зберiгання,.використаIlня, пошироння та доступ до персончlльних даних згiдно Закону..
УкраiЪи <Про захист персональних даних>> та iнших норч чинного законодавства. Навед"rru u"щa Ч
iнформацiя також може надаватись TpeTiM особам.

ЧП. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОi СИЛИ
7.т, Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за невиконання або ненtlлежне виконання
зобов'язань за цим ,Щоговором у разi виникнення обставин непереборноi сили, якi не iснрали пiд
час укладаЕня.Щоговору та виникJIи поза волею CTopiH (аварiя, катастрофа, стихiйне лихо, епiдемiя,
епiзоотiя, вiйна тощо).
7.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за
непереборноi сили, повинна не пiзнiше нiж протягом
повiдомити про це iнпry Сторону у письмовiй формi.
7.3. Щоказом виникноння обставин непереборноТ сили та строку ix дiТ е вiдповiднi документи, якiвидаються 

.

_ (найдленування органу, уповноваженого видавати та*Ы
! а У разi колИ строК дiТ обставиьнепереборноi сили продовжуеться бiльш. "i* днiв, кожна
iз cTopiH в установленому порядку мае право розiрватrцей Щоговiр. У разi.rоrrер"д"йi оплати
УчасниК поверта€ ЗаrловникУ кошти протягом трьох днiв з дня розфвuй" ц"о.о,Щоговору.

VIII. ВИРIШЕНIUI СПОРIВ
8.1. У випадку виникнення спорiв або розбiжностей Сторони зобов'язуються вирiшувати ik шляхом
взаемних переговорiв та консультацiй.
8.2. У разi недоСягненшI СторонамИ згодИ спорИ фозбiжноСтi) вирiшrуrоться у судовому порядку.

Ix. строк дi договору
9.1. Щей Щоговiр набирас чинностi з <Чб> й- \ 202|p,i дiс до ЗI.|2,202lр.
9,2, Щей rщоговiр укладаеться i пiдписуеться у 2-х примфниках, що мають однакову юридичну силу.

Е

Х. МIСЦЕЗНАХОДЖЕННrI ТА БАНКIВСЬКI РЕКВIЗИТИ CTOPIH

Замовник:
Охтирська загальноосвiтня школа I-III сryпенiв
лlъ 1 охтирськоi Micbkoi ради cyMcbkoi областi
Юридична адреса:
42700, м. Охтирка, вул. Перемоги,2
Сумська область
Поточний рахунок: "

UАз 7820 1 7203442|00050000з з 8 1 2
!ержказн4дрЁýькаслужба УкраiЪи,м.КиiЪ
Код еДРПау|ИlЙ,, I0з

ij,(r.Д.Шульженко) м.п. ff пL,.rh.qаой


