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ДОГОВIР Xn f6
ПРО ЗАКУПIВЛЮ TOBAPIB

щдд]црщд 05 1С 2021 року

ОхтирсьКа загальнОосвiтнЯ школа I-III сryпенiв j\b 1 Охтирськоi MicbKoi ради CyMcbKoi
областi в особi директора ШульженКо IнессИ АнатолiiЪНИ, ЩО дiе на пiдставi СтатутУ (далi -

Замовник), з однiеi сторони, i ФОП Фокiн Д.В., що дiе на пiдставi свiдоцтва, (даrri - Учасник), З

rшоi сторони, разом - Сторони, уклаJIи цей договiр про таке (далi - Щоговiр):

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1"Учасник зобов'язуеться у 2021 роцi поставити Замовниковi товари, зазначенi в накладних, а

Замовник - прийняти i оплатити TaKi товари :

ДК 021-2015: 37820000-2 Приладдя для образотворчого мистецтва.

1.2. Найменування(номенклЕrтура,асортимент)товару набiр канцелярського приладдя.

1.3. обсяги закупiвлi ToBapiB можуть бути зменшенi залежно вiд реального фiнансування видаткiв.

Ш. ЯКIСТЬ TOBAPIB
2.1. Учасник гарантуе якiсть та надiйнiсть товару,що продасться вiдповiдно до полоя(ень Закону

УкраiЪи "Про захист прав споживачiв".
2,2.у разi поставки неякiсного товару Замовник повинен здiйснити замiну i поставку товару

глалежноi якостi протягом двох обочих днiв з дати отримання вiдповiдноТ претензii вiд Учасника.

2.3. Якiсть товару повинна вiдповiдати державним стандартам.

ПI. ЦIНА ДОГОВОРУ
3.1. Сума цього,Щоговору становить 10120.00(Десять тисяч сто двадцять гривеНЬ 00

КОП.) (вказати цифралли та словами)

у тому числl:
(сума,Щоговору визначаеться з урахуванням Закону Украiни "Про податок на додану BapTicTb")

З,2. Сумацього Щоговору може бути зменшена за взаемною згодою ChopiH.

Ш. ПОРЯДОК ЗДIЙСНЕННЯ ОПЛАТИ
4.1. Розрах}цки за товар, що с 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.

5.1.Учасник зобов'язu,,* r,.о.о"r" *;:"T"J,:i;:rlfJ"r0 банкiвських днiв з дати
пiдписання даного .Щоговору.

VI. ПРАВА ТА ОБОВ,ЯЗКИ CTOPIH
6.1. У виIrадку порушення cBoik зобов'язань за цим Щоговором Сторони несуть вiдповiда-пьнiсть,
визначену цим,Щоговором та чинним в УкраiЪi законодавством.
2.2.У разi порушення TepMiHiB, визначених п. |.2,4.2 Учасник сlrлачуе Замовнику штрафнi оанкцiТ

в розмiрi 0,5 Уо вiд BapTocTi товару за кожен день прострочення.
6.3. У разi порушення TepMiHy оплати за отриманий товар Замовник сплачуе Учаснику пеню в

розмiрi подвiйноi облiковоi ставки Нацiонального банку Украiни вiд суми простроченого платежу за
кожен деЁь прострочення.
6.4. Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за повне чи часткове невиконання або неналежне
виконання зобов'язань, передбачених цим .Щоговором, якщо воно сталося внаслiдок дii форс-
мажорних обставин.
6.5. Сторона, що не мае можливостi на_ilежним чином виконати своi зобов'язання за цим ,Щоговором



внаслiдоК дii форс-МажорЕиХ обставин, повинна письмово повiдомити iншу Сторону про iснуючi
перешкоди та ix вплив на виконання зобов'язань за цим ,Щоговором.
6.6. Iснування форс-Мажорйи* обставин повинно буги пiдтверджено компетентним органом.

6,7,З метою забезпечення yracTi у, цивiльно-rrравових та госrrодарських вiдносинах, надаемо згоду
на обробКу, зберiгання, використ€Iння, поширення та достуtI до персонаJIьних даЕих згiдно Закону
УкраiЪи кПро захист персональних даних> та iнших норм чинного законодавства. НавеДена ВиЩе

iнформацiя також може надаватись TpeTiM особам.

ЧП. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОi СИЛИ
7,|. Сторони звiльняються вiд вiдповiдадьностi за невиконання або ненаJIежне виконаннЯ

зобов'язань за цим ,Щоговором у разi виникнення обставин непереборноi сили, якi не iснували пiд
час укладання ,ЩогоВору та виниклИ поза волеЮ CTopiH (аварiяо катастрофа, стихiйне лихо, епiдемiя,
епiзоотiя, вiйна тощо).
7.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за
непереборноi сили, повинна не пiзнiше нiж tIротягом
повiдомити про це iнпry Сторону у письмовiй формi.

обставин не

цим .Щоговором.U днiв з
у наслiдок дiТ обставин
моменту ix виникнення

,7.3. Доказом вин
видаються

pнol сили та строку
и tйlbrrtDlo

свiдповiднi документи, якi

(нdйменуванн.* органу, уповноваженого видавати документи)
7.4.У разi 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

Учасник повертае Замовнику кошти протягом трьох днiв з дня розiрванЕя цього,ЩОговорУ.

ЧПI. ВИРIШЕННЯ СПОРIВ
8.1. У випадку виникнення спорiв або розбiжностей Сторони зобов'язуються вирiшувати ix шляхом
взаемних переговорiв та консультацiй.
8.2. У разi недосягнення Сторонами згоди спори (розбiжностi) вирiшуються у судовому поряДкУ.

Ix. строк дi договору
9.1. Щей,Щоговiр набирас чинностi з кШý> /0 2021р. i дiе до З|.|2.202Iр,
9.2. I]ей,Щоговiр укпадаеться i пiдписуеться у 2-х примiрниках, щd мають однакову юриДиЧну силУ.

xI. MI ННЯ ТА БАНКIВСЬКI РЕКВIЗИТИ CTOPIH
Учасник:

ФОП Фокiн Щ.В.

Юридична адреса:

427 00, м. Охтирка, пр..ЩрукарСький,4

Сумська обл.
Поточний рахунок:
U л67 з20 47 8 0 000 02 6 0029248 61 620

Замовник:
Охтирська загальноосвiтня школа I-ПI
сryпенiв ЛЬ l, Охтирськоi MicbKoi ради
CyMcbKoi областi
Юридична адреса:
42700,м. Охтирка, вул. Перемоги,2
CyMcbica область
Поточний рzжунок:
UАз 5 820 1,7 20з442500 1 00000з з 8 1 2,,

UАз 8820 1 720з442|00 1 1 078033 8 l 2
Украiни,м.КиiЪ

Шульженко)

ъiч._.Т::*,W



.Щодаток }Ф1

до договору
Специфiкацiя до договору

хр !6 вiд < 0f > /о 202Ip.

Jt
пlл

найшrленувашtя пред{ету
заIупiвлi

дк 021-20l5

I

Оддilпti
вLъ{фу

KiБKi
стъ

Щiна
за

од{шilI
ю без
пш
(mн.)

Цiна
за

од{ншцо
зпш
(грн.)

Cylla
без
пш
(грн,)

Супла
зtllР
(грн.)

Haolp канцелярського
ттпилаппя

з7820000-2 компл. 88 l l5,00 l 0 l20,00

ШIВ (гпн.)

Всього з tIffВ (грн) 10120,00

Юридичнi адреси cTopiH:

Замовник:
Охтирська загальноосвiтня школа I-ПI
сryпенiв }{Ъ 1 Охтирськоi MicbKoi ради
СумськоТ областi
Юридична адреса:
42700, м. Охтирка, вул. Перемоги,2
CplcbKa область
Поточний рчжунок:
UАз 5 820 1 720з 442500 1 000003 3 8 1 2
UАз 8820 1 720з442t00 1 1 078033 8 1 2

служба УкраiЪи,м.Киiв

Учасник:
ФОП Фокiн Щ.В.

s

Юридична адреса:

427 09, м. Охтирка, пр.,Щрукарський,4

Сумська обл.
Поточний рахунок:
U л67 з20 47 8 00 00 02 6 0029248 67 620
ПАТ АБ КУКРГАЗБАНК)

( Фокiн Д.В.)


