
ДОГОВIР ПРО ЗАКУПIFЛЮ У 5?
м.Охтирка .r# "_Ш 2021р.

Охтирська загальноосвiтня школа I-III сryпенiв М 1 Охтирськоi MicbKoi ради
CyMcbKoi областi в особi директора IlIульженко Iнесси АнатолiiЪни, що дiе на пiдставi
Статугу (далi - Заrrловник), з однiсi сторони, i Фiзична особа-пiдпри€мець Кругляк Антон
Павлович, в особi Кругляка Антона Павловича , що дiе на пiдставi запису в единому
державному peecTpi юридиЕIних осiб та фiзичних осiб-пiдприемцiв Np2 632 000 0000 039830
вiд 29.11.20117 року (далi - Постачальник), з iншоi сторони, ptr}oM - Сторони, уклали цей
договiр про тако (да;li -,Щоговiр):

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Постачальник з&ов'язуеться поставити Замовнику товар, а Замовник
приЙняти Його на р[овах договору та оплатити. Пiдставою дJuI укладення цього договору е
спрощена закупiвля, проведена чероз систепdу Рrоzоrrо, iдентифiкатор закупiвлi UA-
2o2L-08-02-008481-b.

1.2 Товар, що поставJuI€ться: З2З20000-2 Телевiзiйне й аулiовiзуальне обладнання
(Iнтерактивний мультимедiйний комплекс)

1.3. Кiлькiсть товару, що мае бути поставлений становить 1 комплект .

1.4. Якiснi та технiчнi характеристики - у вiдповiдностi до оголошення про
спрощену закупiвлю та додаткiв до нього, оприлюднених Заrrловником в системi Ртоzоrrо.

1.5. Зага-пьна ср{а договору скJIадае 55500,00 грн. (п'ятдесят п'ять тисяч п'ятсот
гривень 00 копiйок) гривень без П.ЩВ.

2. оплАтА.
2.1 Пiдставою для оплати товару е накладна на постýвку товару Постачальника.
2.2Заумовами даного договору Заtrловник проводить оплату за поставлений товар

шJuIхом перерахунку грошових коштiв на розрахунковуrй рiжунок Постачальника протягом
20 календарних днiв пiсля отримzlння товару.

2.3 Iстотною умовою договору е закупiвля та оплата товару лише при наявностi
бюджетного (кошторисного) призначення та реального фiнансуванЕя видаткiв Заlrловника.

2.4.Приймання товару за кiлькiстю та якiстrо проводиться вiдповiдно до чинних ts

Украihi нормативних aKTiB.
3. умови постАчАння.

3.1. Поiтачаfiня товару здiйснюсться транспортом i за paxyrloк Постачальника за
алр""оЬ, 427 00, Суплська обл.,-м. Охтиркц вул. ПЪрем оiи, 2.

3.2. Автотранспортнi, експедицiйнi та iншi супутнi витрати - за рахунок
ПостачальЕика товару та вкJIючалоЁся у BapTicTb товару.

3.З. ПостачанIIя товару здiйснюеться з дати пiдписання договору до 3l серпня
2021 року

4. оБов,язки cToPIH.
4. 1. Постачальник зобов'язаний:

- надати Заtuовнику якiсний товар у вiдповiдностi з видатковою накJIадною;
- надати повниЙ пакет документiв, необхlдниЙ для використання товару, документ, який
пiдтверджуе якiснi характеристики товару та ii вiдповiднiсть нормативним aKTaIu,
прийнятим в YKpaiHi таlабо мiжнародним стандартаN,I; ,l

- провести заlrлiну неякiсного товару у випадку його виявлення;
- забезпечити гарантiйне обслуговування товару протягом 12 мiсяцiв.

4.2. Заrr,rовник зобов'язаний :

- провести оплату товару пiсля його поставки на умовах даного договору;



5. Форс_мАжор.
5.1. Нiяка вiдповiдалънiсть не може бути наслiдком. невиконrlння яких-небуль iз

положень цього договору, якщо це е наслlдком причин, KoTpl знаходяться поза контролем
виконуючоi сторони) такими як стихiйне лиNо, вiйськовi дii, торгове ембарго, втруrання зi
сторони влади, суспiльний безлад (надалi форс-мажор).

5.2. Форс-мажор автомати!Iно продовжус TepMiH виконаЕня зобов'язадrь.Щоговору.
5.3. Строк дii форс-мажорних обставин пiдтверджусться Торгово-промисловою

пчIлатою вiдповiдноi сторони, або ЩКС УкраiЪи.

6. строк лi договору.
6.1.,Щоговiр вступае в силу за HalIBHocTi кошторисних призначень з моменту його
пiдписання i дiе до 31.12.2021 року.

z. iIдповIдАльнIсть cTopIH.
7.1.Постачальник несе вiдповiдальнiсть за якiсть та вiдповiднiсть технiчним

характеристикам товару. Якщо якiсть або технiчнi характеристики товару не вiдповiдають
}мовам зазначеним в додатку 1 до оголошення оприлюдненqго на ProZorro, Постачальник
сплачус Замовнику штраф у розмiрi 20 О/в вiдвартостi товару, а також безоплатно приводить
замiну товару на вiдповiдний.

7.2. Замовник несе вiдповiдальнiсть за не проведення оплати товару у
вiдповiдностi до чинного законодавства

1.З. У випадку порушення умов договору сторони несуть вiдповiдальнiсть
вiдповiдно до дiючого законодавства УкраiЪи.

7.4. Yci спори якi виникли мiж сторонами щодо цього договору пiдлягаrоть

розгляду господарським судом за мiсцем зЕаходження вiдгдовiдача.

8.IншI умови
8.1. В цей договiр можlть бути BHeceHi зйiни та доповнення у

чинного законодавства УкраiЪи.
8,2. Змiни до договору викладаються додатковими }тодами, якi пiдписlтоться

повноважними представIIиками cTopiH та мають силу цього договору.

XIII. МIСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКIВСЬКI РЕКВIЗИТИ CTOPIH

вiдповiдностi до

Замовник:
Охтирська загальноосвiтня школа I-III
сryпенiв ЛЬ 1 Охтирськоi MicbKoi ради
CyMcbKoi областi
Юридична адреса:
42'100, м, Охтирка, вул. Перемоги,2
Сlмська область

dлужба

Учасник:
ФОП Кругляк Антон Павлович

юридична та фактична адреса:
40024, м. Суми, вул. XapKiBcbKa, б.3,
кв.258
р/р UA 1 73 8083 80000026002700 4З 5З9 5
в АТ кБ "ПРАВЕкС-БАНк",
мФо 380838
Код 30062192з0
Тел.+3805

ý'.',"rliog

/l.ь.шппьженко
Фiзична



Щодаток }ф 1 до договору
Nп-fГ_ вlд/Z!tЁ_Cl/

С п е ц аф iкацiя н а з аку пiвлю

Загальна BapTicTb 55500,00 грн.(п'ятдесят п'ять тисяч п'ятсот гривеIIь 00 копiйок), без ПДВ.
Е

Замовник:
Охтирська загальноосвiтня школа I-III
сryпенiв ЛЪ 1 Охтирськоi MicbKoi ради
CyMcbKoi областi
Юрилична адреса:
42700, м. Охтирка, вул. Перемоги,2
Сумська область

'I.А.Шу,"ьженко

м
п/
п

Найменування mовару, ulо е преdмеmолt заtЕпiвлi
Кiпь-
кiсmь

ItiHa за
оdанацю,

2РН,,
без IIЛВ

3аzальна
варmiсmь,
zрн., без
п.цв

1.

Iнтераrсгивний мультимедiйний комплекс (згiдно

Щодатку 1 до оголошення ) а саме:
1. Iнтерактивна дошка INTECH RD9].A- 1 шт.
2. Мультимедiйний проектор короткофокусний

Epson ЕВ-530 (VllНб73040) - 1 шт.
З. Кронштейн до проектора CHARMOLINT СТ-

PRB-8M - 1 шт.
4. Кабель HDMI to HDMI CHARMOLINT 15М

НDМIсТ-нDМ1009-1шт.
5. Кабель USB 2.0 АМ/АF 3.0m Vinga

ruСРUSВАМАF3Вю- 1 шт.

1 55500,00 55500,00

всього без Пдв 55500,00
KpiM того ПДВ

служба Украiни

Учасник:
ФОП Кругляк Антон Павлович

юридиtIна та фактична адреса:

40024, м. Сlми, вул. XapKiBcbKa, б.3,
кв.258

р/р UA1 7З 8083 80000026002700 4З 5З9 5

в АТ кБ "ПРАВЕкС-БАнк",
мФо 380838
Код 30062|92з0
Тел.+3 80506892003, (05 42)6З -5З -6З

};;:*--'h.
i,PdlHd J


