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)хтирська загальноосвiтня школа I-III сryпепiв Nil 1 Охтирськоi MicbKoi ради CyMcbKoi
областi в особi директора Шульженко Iнесси Анатолiiвни, Iцо дiе на пiдставi Статуту(далi Замовник), з однiеi сторони, i ФОП Фокiн Д.В.,що дiе на пiдставi свiдоцтва, (далi - Учасник),

з

rшоi сторони, разом - Сторони, уклаJIи цей договiр про таке (лалi - Щоговiр):
I.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

.Учасник зобов'язуеться у 202l роцi поставити Замовниковi товари, зазначенi в накладних, а
Замовник - прийняти i оплатити TaKi товари :
ДК 02 1 -20 1 5 :32320000-2 Телевiзiйне й аудiовiзуtlJlьне обладнання.
1.1

Найменування(номенклатура,асортимент)товару мчльтимедiйний проектор з крiпленням.
1.3. Обсяги закупiвлi ToBapiB можуть бути зменшенi залежно вiд реального фiнансування видаткiв.
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J
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iI.

яfuсть ToBApIB

2.1. Учасникгарантуе якiсть та надiйнiсть товару,що продаеться вiдповiдно до положень Закону

УкраiЪи "Про захист прав споживачiв",
2.2.У разi поставки неякiсного товару Замовник повинеЕ здiйснити замiну i поставку товару
палежноi якостi протягом двох обочих днiв з дати отримання вiдповiдноТ пРетензii вiд Учасника.
2.3. Якiсть товару повинна вiдповiдати державним стандартам.
ШI.

ЦIНА ДОГОВОРУ

3.1. Сума цього,Щоговору 16669,00(Шiстнадцять тисяч шiстсот шiстдесят дев'ять гривень 00 коп.)
(вказати цифрами та словами)

у тому числ1:
(сума.Щоrовору визнача€ться

з урахуванням Закону

Украiни "Про податок надодану BapTicTb")

3.2. Сулацього,Щоговору може бути зменшена за взасмною згодою CTopiH.

Ш. ПОРЯДОК ЗЛЙСНЕННЯ ОПЛАТИ
4.1. Розрахунки за товар, що € предметом даного,Щоговору, здiйснюються у безготiвковому
порядку грошовим перекЕвом на рахунок Учасника протягом двадцяти банкiвських дцiв з дати
отримання товару згiдно з накладною.
4.2. Пiдставою для проведення розрахункiв е рахунок та накладна.
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постАвкА TOB;PIB

5.1.Учасник зобо"j"заний передати товар Замовникупротягом 20 банкiвських днiв з дати
гriдписання даного,Щоговору.

VI. ПРАВА ТА ОБОВ,ЯЗКИ CTOPIH
6.1. У випадку порушення своiх зобов'язань за цим .Щоговором Сторони несуть вiдповiда_пьнiсть,
визначену цим Щоговором та чинним в УкраiЪi законодавством.
2.2.У разi порушеЕня TepMiHiB, визначених tr. 1.2,4.2 Учасник сплачуе Замовнику штрафнi санкцii

вiд BapTocTi товару за кожен день прострочення.
6.3. У разi порlшrення TepMiHy оппати за отриманий товар Замовник сплачуе Учаснику пеню в
розмiрi подвiйноi облiковоi ставки Нацiонального банку Украiни вiд суми простроченого платежу за
кожен день пРострочення.
6.4. Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за повне чи часткове невиконання або йеqалежне
виконання зобов'язань, передбачених цим ,Щоговором, якщо воно сталося внаслiдок дii форсмажорних обставин.
6.5. Сторона, що не ма€ можливостi належним чином виконати своi зобов'язання за цим ,Щоговором
в розмiрi 0,5
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ТА БАНКIВСЬКI РДКВIЗИТИ
CTOPIH
Замовник:
Учасник:
Охтирська загальноосвiтня школа
I-III
ФОП
Фокiн
сryпенiв Лir I Охтирськоi MicbKoi
Щ.В.

ради
CyMcbKoi областi
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Юридичнi адреси cTopiH:

Замовник:
Охтирська загальноосвiтня школа I-ПI
ступенiв ЛlЪ 1 Охтирськоi MicbKoi ради
Сумсько[ областi

Юридична адреса:
42700, м. Охтирка, вул. Перемоги,2
Сумська область
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UA38820 1 720з442|00 1 1 078033 8 1 2
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