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ПРО ЗАКУПIВЛЮ TOBAPIB

а!_ Щ 2021 року)хтирська загальноосвiтня школа I-III сryпенiв М 1 Охтирськоiмiськоiiради Сумсько[ообластi в особi

;#fu;**##,ъж;Ъ**;'д:-uн*r,gТ;"*. Ц**;-,, .

iyl#ill!il?Щi;l;Llr",;:;,i::#Hffi :#;1""ари,зазначенiвнакладних,а
Дк 021-2015:3021000о-+ м"-"";;; обробки даних (апаратна частина).
1,2, Найменування(номенклатура,асор-тимент)товару 

ноутбук НР 1 5.1.3. обсяги закупiвлi,о"й;;riу"" оrr".*;;;;1й"rо"о ыд рЬ"оого фiнансувtlнIrя видаткiв.
2.1. УчасникгаDан-,,^ --.:л_ .,п, 

якIСтъ TOBAPIB

i:;tЦ; "* 
ffi:1';:l.:ilH:ilTJJcTb ТОВару,що продаеться вiдповiдно до положень закону

2,2,У разi поставки неякiсн".;;;;; Замовник повиЕен здiйснити замiнч .
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З.1. Сума цього {оговору становитъ
гривень 00 коп.)
у тому числi:

З.2. Сума

Iv. порядок здrйснЕннrl одлАти4,1, Розрах''rки т 1овар, що е предметом даного {оговору, здiйснюються у безготiвковомуПОРЯДКУ ГРОШОВИN
отримання товару j#"JjXH*;XJ;:*"K УЧаСНика протягом двадцяти банкiвських днiв з дамiл ft.+,z, IIlДсТавою дJUI проведеЕIIя розрахункiв е рахунок та накладна.

Ч. ПОСТАВКА TOBAPIB
i;i,Ilii;ХХ-^1l]iНffiffiТ;:едати товар за:rловникупротягом 

2 0 банкiв съких днiв з дати

f ,';l""##УйХ'"Iff#lJ#*#;"ffiL.Тffi 
::#ЁlЪ","несутъвiдповiдальнiсть,

;|';йfiТ{;,r.ff lЁi}lТlЖ*ъ"*:;. 
jirlikJJft ..,оuоезамовникуштрафнiсанкцii

6,3, У разi порушlнтя TepMiHy Ьплати .u orp"*u*r# -"up Замовник сплачуе Учаснику пеЕю в
ЁЁЁiНf 

"rfi.Ж'.lНу'й-"-нuцlоп*""iilЁйУйййй;простроченогоплатежуза
6'4' Сторони звiлiняються вiд вiдповiда-пьностi за повне чи часткове Еевиконання 

"a" 
n";;";;;

iщцtrJ;::ж#.*ь, 
передбачеЕих цим !огоuоро*, якщо воно сталося внаслiдок iii форс-6,5, СтороЕ&, Що но мае можливостi належним чином виконати cBoi зобов'язання за цим Щоговором

III. ЦIНА ДОГОВОРУ

(вказати чифрами та словами)



внаслiдоК дii форс-МажорниХ обставин, повинна писъмово повiдомити iншу Сторону про iснуючi
перешкоди та ik вплив на виконаЪня зобов'язань за цим Договором.
6.6. Iснування форс-мажорних обставин повиIIно бути пiдтверджено комIIетентним оргаЕом.

6.7. Зметою забезпечення участi у, цивiльно-rrравових та госlrодарських вiдносинах, Еадаемо згоду
на обробкУ, зберiганНя, викориСтання, rrоширення та доступ до персончtJIьних даних згiдно Закону
украiни кпро захист персональних даних> та iнших норм чинного законодавства. Наведена вище

iнформацiя такох( може надаватись TpeTiM особам.

ЧII. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОi СИЛИ
7.|. Сторони звiльняються вiд вiдповiдальuостi за невиконzlння або ненi}лежне виконаЕшI

зобов'язань за цим ,Щоговором у разi виникненнJ{ обставин непереборноi сили, якi не iснували пiд
час укладаЕня,ЩогоВору та виIIикпИ rrоза волеЮ CTopiH (аварiя, катаЬтрофа, стихiйне лихо, епiдемiя,

епiзоотiя, вiйна тощо).
7.2, Сторона, що не може викоЕувати зобов'язання за цим .Щоговором унаслiдок дii обставин

,непереборноi сили, повинна не пiзнiше нiж протягом днiв з моментУ Тх виникненнЯ

rrовiдомити про це iншу Сторону у rrисьмовiй формi.
7.3. ДоказО, u"""п".ння обстаВин непереборноi сили та строку ix дii е вiдповiднi документи, якi
видаються

(найменування органу, уповноваженого видавати TaKi документи)
7.4. Уразi коли строк дii обставин непереборноi сили продовжуеться бiльше нiж днiв, кожна iЗ

cTopiH в установленому порядку мае право розiрвати цей,щоговiр. У разi.попередньоi оплати

УчаЪник.rоu.рruu Замовнику кошти.rрЪrпrо* тр"ох днiв з дня розiрваннii цього.Щоговору.

VIII. ВИРIШЕННЯ СШОРIВ

8.1. У вигIадку виникнення спорiв або розбiя<ностей Сторони зобов'язуються вирiшувати ik шляхом

взаемних переговорiв та консультацiй.
8.2. у разi недосягненIUI Сторонами згоди спори (розбiжностi) вирiшуються у судовому порядку.

Ix. строк дi договору
9.1. Цей.Щоговiр набирае чинностi з <Щ, а4 .Z021p. i дiе до Зt.12.202|р.
9,2. Цей,Щоговiр укладаеться i rriдписуеться у 2-х примiрниках, що мають однакову юридичну силу.

xI. MI нАхо ТА БАНКIВСЬКI РЕКВIЗИТИ CTOPIH
Учасник:

ФОШ Фокiн Д.В.

Юридична адреса:

427 00, м.Охтирка, пр.,Щрукарський,4

Сумська обл.
Поточний рахунок:
Uл6,1з204

Замовник:
Охтирська загальноосвiтня школа I-III
сryпенiв ЛЬ 1 Охтирськоi MicbKoi ради
CyMcbKoi областi
Юридична адреса:
427 00,м. Охтирка, Byil. Перемоги, 2

Сумська область
Поточний рiжунок:
UАз 5 820 1 7 20з 442500 1 000003 3 8 1 2

UАз 8820 1,l20з442L00 1 1 078033 8 1 2

.Щержказначейська служба Украiни,м.Киiв

А.Шульженко)k?;\
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Додаток Nsl
до договору

.специфiкацiя до договору
вiд <<j,4 > 14 202lp.
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наfтrленраrдrя цредмету
Заý,пiвIIi

B*9I9 з ГIР (црн)

Замовник:
Охтирська загальноосвiтня школа I-ПI
сryпенiв М 1 Охтирськоi MicbKoi радиСумсько[ областi
Юридичrrа адреса:
42700,м. Охтирка, вул. Перемоги,2
Сумська область
Поточний р.жунок:
UАз 5820 1 7 20з 4425о0 1 0000033 8 1 2
UA38820 1 720з442lо0 1 1 078033 8 1 2
.Щержказначейська служба УкраiЪи,м.КиiЪ

Учасник:
ФОП Фокiн Щ.В.

I
Юридична адреса:
427 00, м.Охтирка, пр.!рукарський,4
Сумська об'л.
Поточний рахунок:
U л67 з20 478 000002 6 0 029248 67 620

7/\
io)
о|

Юридичнi адресЙiторБ

ý


