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договIр про зАкупlвлю r3

"W, /о Z02| р.м. Охтирка

ОхтирсьКа загальНоосвiтнЯ школа I-III сryпенiв ЛЪ 1 Охтирськоi MicbKoi ради
CyMciKoT областi в особi директора Шульженко Iнесси АнатолiiвнИ, Що дiс на пiдставi

Статуту (датli - Замовник), з однiсi сторони, i Фiзична особа-пiдпри€мець Нiконець Альона
BiKTopiBHa, в особi Нiконець дльони Вiкторiвни, lцо дiе на пiдстазi Виписки з единого

державного реестру юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприемцiв та громадських

формуванЬ (да-rli - ПостачалЬник), З iншоi сторони, разоМ - Сторони, уклали цей договiр
про таке (далi - Щоговiр):

1. прЕдмЕт договору
1.1. Постачальник зобов'язуеться поставити Замовнику товар, а Замовник

прийняти його на умовах договору та оплатити. ГIiдставою для укладення цього договору
с спрощеЕа закупiвля, проведена через систему Рrоzоrrо, iдентифiкатор закупiвлi - uA-
202|-09-2З-004644-Ь. а

1.2 Товар, що поставляетъся: ЩК 021:2015:391б0000-1 Шкiльнi меблi <<Комплект

меблiв учнiвського l-мiсного (парта * стiлець) з полицею, з реryлюючою висотою,
антисколiозний>>.

1.З, Кiлькiстъ товару, що мае бути поставлений, становить 64 комплекти.
1.4. Якiснi та технiчнi характеристики - у вiлповiдностi до оголошення ПрО

спрощену закупiвлю та додаткiв до нього, оприлюднених Замовником в системi prozorro.

1.5. Загальна сума договору складае 114 880,00 (сто чотирнадцять тисяч BiciMcoT
вiсiмдесят гривень 00 копiйок) без ПДВ.

2. оплАтА.
2.1 Пiдставою для оплати товару е накладна на поставку товару Постачальника.

2.2 За умовами даного договору Замовник проводить оплату за поставлениЙ
товар шляхом перерахунку грошових коштiв на розрахуцковий рахунок Постача,тьника
протягом 20 календарних днiв пiсля отримання товару,

2.3 Iстотною умовою договору с закупiвля та оплата товару лише при наявностi
бюджетного (кошторисного) призначення та Реального фiнансування видаткiв
Замовника.

2,4,Приймання товару за кiлькiстю та якiстю проводиться вiдповiдно до чинних в

YKpaiHi нормативних aKTiB,
3. умови постАчАння.

3.1. Постачання товару здiйснюеться транспортом i за рахунок Постачальника за

42700, Сумська обл., м. Охтирка, вул. Перемоги,2.
З.2. Автотранспортнi, експедицiйнi та iншi супутнi витрати за рахунок

Постачальника товару та включаютъся у BapTicTb товару.
З,3. Постачання товару здiйснюсться з дати шiдписання договору до З1 жовтня

2021 року.
4. оБов,язки CTOPIH.

4. 1. ПостачаJIьник зобов'язаний:
надати Замовнику якiсний товар у вiдповiлностi з видатковою накладною;

- надати повний пакет документiв, необхiдний для використання товару, документ, який
пiдтверджуе якiснi характеристики товару та ix вiдповiднiсть нормативним актамо

прийнятим в YKpaiHi таlабо мiжнародним стандартам;
- провести замiну неякiсного товару у випадку його виявлення; !
- забезпе.tи,ти гарантiйне обслуговування товару протягом 12 мiсяцiв, ,

4,2. Замовник зобов'язаний:
- провести оплату товару пiсля його поставки на умовах даного договору;
_ при виявленнi дефектiв товару, повiдомити Постачальника протягом п'яти робочих днiв
з момонту виявлення дефекту. ,



5. Форс-мýкор.
5.1. Нiяка вiдповiда,тьнiсть не може б),ти наслiдком новиконання якиХ-небУль iз

положенъ цього договору, якщо це с наслiдком причин, KoTpi знаходяться поза контролем

виконуючоi сторони, такими як стихiйне лихо, вiйськовi дii, торгове ембарго, втручання зi
сторони влади, суспiльний безлш (надалi форс-мажор).

5,2. Форс-мажор автоматично продовжуе TepMiH виконання зобов'язань

Щоговору.
5.3. Строк дii форс-мажорних обставин пiдтверджусться Торгово-промисловою

IIалатою вiдповiдноi сторони, або ДКý УкраТни.
f

6. строк лi договору.
6,1. .Щоговiр вступае в силу за наявностi кошторисних призначень з моментУ Його

пiдписання i дiе до З 1 .T2202I року.

7. 1 . п о стачальник';У'"''?ffiffii:Т" T8iJlu 
"'о,, 

о * iднi сть технiчним
характ9ристикам товару. Якщо якiсть або технiчнi характеристики товару не вiдпоцiдають

умовам зазнач9ним в додатку 1 до оголошення оприлюдненого на ProZorro, ПостачаJIьник

сплачуе Замовнику штраф у розмiрi 20 % вiд BapTocTi товару, а також безоплатно
приводить заlrлiну товару на вiдповiдний.

1.2. Замовник Еесе вiдповiдальнiсть за не пРоведення оплати товару у
вiдповiдностi до чинного законодавства

-/.З. У випадку порушення умов договору сторони несуть вiдповiдальнiсть
вiдповiдно до дiючого законодавства Украiни.

7.4. Yci спори, якi виникли мiж сторонами щодо цього договору, пiдлягають

розгляду господарським судом за мiсцем знаходження вiдповiдача.

8.IншI умови
8.1. У цей договiр можуть бути BHeceHi змiни rа'до.rо""ення у вiдповiдностi д<l

чинного законодавства УкраТни.
8.2. Змiни до договору викладаються додатковими угодами, якi пiдписуються

повноважними rтредставниками cTopiH та мають силу цього договору.

XIII. МIСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКIВСЬШ РЕКВIЗИТИ CTOPIH

Замовник: постачальник:
Охтирська зf,гальноосвiтня школа I-III
ступенiв ЛЪ 1 Охтирськоi MicbKoi рали
Сумськоi областi
Юридична адреса:
42700, м. Охтирка, вул. Перемоги,2
Сlмська область

Щержказначейська служба Украiни
Кол СЩРПОУ: A}QN.| lC.!

Фiзична особа-пiдприсмець Нiконець
Альона BiKTopiBHa

40009, м. Суми, пров. Гетьманський, 14,

кв.72
Сумська область
п/р UA973 00528000002600 1 0000061 02
в АТ <оТП Банк> м. КиТв
мФо з00528
Iдентифiкацiйний код 3 1 9890346 1

*V*.\,
W::::t\й

I.А.Шчльженко

Пiлпр

В.Нiконець



до,Щоговору про закупiвлю

СПЕЦИФIКАЦIЯ

Додаток 1

Nsf? вtд а8._И,202I р,

Заzшцьна
варmiсmь, zpH.,

без ПпВ

114 880,00

114 880,00

Замовник:
Охтирська загальноосвiтня школа I-ПI
ступенiв ЛЪ 1 Охтирськоi MicbKoi ради
CyMcbKoi областi
Юридична адреса:
42700, м. Охтирка, вул. Перемоги,2
Сумська область
п
U

постачальник:
Фiзична особа-пiдприсмець Нiконець
Альона BiKTopiBHa

40009, м. Суми, пров, Гетьманськиiт,14,
кв,]2
Сумська облЁстъ
п/р UA973 00528000002600 1 000006 1 02
в АТ коТП Банк> м. КиТв
мФо з00528
Iдентифiкаuiйний код З 1 9890346 1

Пiдприсмець

!ержказначейська служба УкраТн и

кол СffРП оу: ji!//l03

ý,'s9'-':ý|/'
ý/| БJ]л ,lл

1.:\
\.Q',-

)Ф
,<r.l

[.А.Шульженко

]."t\\|о *\\-*, ук аiЁа _.,. 1

Оduнuцi
вuмiру

Найменування mовару

Itомплект меблiв
учнiвського 1-мiсного
(парта+стiлець) з

полицею, з регулюючою
висотою, антисколiозний

1 795,00

Всього без ПЩВо грн.:
ПЩВ, грн.:

Всього з ПЩВ, грн,:

А.В.Нiконець


