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2021 року

Охтирська загальноосвiтня школа I-III ступенiв ЛЪ 1 Охтирськоi MicbKoi ради CyMcbKor
областi в особi директора Шульженко Iнесси Анатолiiвни, що дiе на пiдставi Статуту (далi Замовник), з однiеi сторони, i Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю (ЕЛIЗ ЛАБС>
що дiс на пiдставi Статуту, в особi директора Iщук Олена ВiталiiЪни, (далi - Учасник), з iншоi
Iорони, разом - Сторони, уклали цей договiр про таке (лалi - ,Щоговiр):

L ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1.Учасник зобов'язуеться у 2021 роцi поставити Замовниковi товари, зазначенi в накладних, а
Замовник - прийняти i оплатити TaKi товари
ДК 021 -201 5: З7520000-9 Iграшки 22470000-5 Посiбники
1.2. Найменування(номенкJIатура,асортимент)товару настiльнi розважальнi iгри. телурiй. набiр
тqллатичних карток. iнше.
1.3. Обсяги закупiвлi ToBapiB можуть бfти зменшенi залежно вiд реального фiнансування видаткiв.
II. якIсть TOBAPIB
2.1. Учасник гарантуе якiсть та надiйнiсть товару,що rrродасться вiдповiдно до положень Закону
Украfни "Про захист прав споживачiв".
2.2.У разi поставки неякiсного товару Замовник повинен здiйснити заЙiну i поставку товару
rалежноi якостi протягом двох обочих днiв з дати отримання вiдповiдноi претензii вiд Учасника.
2.3. Якiсть товару rrовинIIа вiдповiдати державним стандартам.
:

ШI.
З.1 .

без

ЦIНА ДОГОВОРУ

Сума цього ,Щоговору становить: l7454.45(Сiмнадцять тисяч чотириста п'ятдесят чотири грн.45 коп.).

ПДВ.

ч

З,2. Сума цього Щоговору може бути зменшена за взасмною згодою CTopiH.

ш. порядок злЙснЕння dплдти
4.|. Розрахунки за товар, що € 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 TbBApIB

5.1.Учасник зобов'язаний передати товар Замовнику протягом 20 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 несуть вiдповiдальнiсть,
визначену цим !оговором та чинним в УкраiЪi законодавством.
2.2.У разi порушення TepMiHiB, визначених п. |.2,4.2 Учасник сплачус Замовнику штрафнi санкцii
в розмiрi 0,5 Уо вiд BapTocTi товару за кожен день прострочення.
6.3. У разi порушоння TepMiHy оплати за отриманий товар Замовник сплачуе Учаснику пеню в
розмiрi подвiйноi облiковоi ставки Нацiонального банку УкраiЪи вiд суми простроченого платежу за
:
кожен день прострочення.
6.4. Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за повне чи часткове невиконання або'неналежне
виконання зобов'язань, передбачених цим .Щоговором, якщо воно сталося внаслiдок дiТ форсмажорних обставин.
6.5. Сторона, що не ма€ можливостi належним чином виконати своi зобов'язання за цим .Щоговором

.

Замовник:

0хтирська загальноосвiтня школа I-III
сryпенiв NЬ 1 ОхтирськоТ MicbKoi ради

CyMcbKoi областi
Юридична адреса:
42700, м. Охтиркd, вул. Перемоги,2
Сумська область
Поточний рахунок:
UАз 5 820 1 7 20з 442500 1 00000з з 8l2
U дз 8 820 1 7 20з 442 1 00 1 1 07 80з з 8 1 2
служба Украiни,м.Киiв

(I.А.Шульженко)

Учасник:
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю (ЕЛIЗ ЛАБС>
Код €ДРПоУ 4|404784
1000З, YKpaiHa, м. Житомир, майдан
Перемоги, буд. 10
e-mai

l:

eliz.zay avka@ukr. net

тел.: (050) 410-6

rBAN Uл85з5

,О.В.
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Гра "Шустрик"
Портрети украТнсЬких дитячих
письменникiв

l)

_)

Настiльнi розвивальнi iгри
(комплект)

37520000-9

шт

a

)

l68.00

504.00

+ 22470000-5

шт

J

1

460.00

1380.00

37520000-9
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a
J

836.00

2508.00

шт

a
J

320.00

960.00

шт

J

a

з20,00

960.00

22470000-5

4

Комплект плакатiв для
груповоi роботи кЯ дослiджую
cBiT. 1 клас) II семестр

22470000-5

5

Комплект плакатiв для
груповоi роботи кЯ дослiджую
cBiT. 1клас))Iсеместр

6

Телурiй

22470000-5

шт

2

2200.725

4401..45

7

комплект плакатiв "всесвiт"

22470000-5

шт

J

210.00

630.00

8

Набiр тематичних карток
"Кубування"

22470000-5

шт

J

20з7.00

6111.00

9

l7454.45

Разом без ПЩВ:

Всього на суму: l7454.45(Сiмнадцять тисяч чотириста п'ятдесят чотири грн.45 копiйок), без ПЩВ.
Покупець:
Охтирська загальноосвiтня школа I-III ступенiв
}lЪ 1 Охтирсько[ MicbKoi ради Сумськоi областi
Юридична адреса:
42'700, м. Охтирка, вул. Перемоги,2

дFдох'l22\ЬЕ

ШЖi,dirtr;1

УкраiЪи,м.КиiЪ

постачальник:

Товариство з обмежецою вИповiдальнiстю <ЕЛIЗ

ллБс>

Код СДРПОУ 41404784
10003, УкраТна, м. Житомир, майдан Перемоги, буд l0

