
ДОГОВIР Xn 6
ПРО ЗАКУПIВЛЮ TOBAPIB

щ.Одтирща CIl/ 2022 року

-Охтирська загальноосвiтня школа I-III сryпенiв NЪ 1 Охтирськоi MicbKoi ради CyMcbKoi
ообластi в особi директора Шульженко Iнесси Анатопiiвни, що дiс на пiдставi Статуту (далi -

Залловник), з однiеi сторони, i ФОП Белозоров Михайло Миколайович, що дiе на пiдставi
свiдоцтва платника единого податку та виписки з единого державного ресстру юридиtших осiб та

фiзи,ших осiб-пiдприемцiв, (далi - Учасник), з iншоi сторони, разом - Сторони, уклали цей договiр
про таке (далi - Щоговiр):

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1.Учасник зобов'язуеться у 2022 роцi поставити Заtr,ловниковi товари, зазначенi в накладних, а
5амовник _ прииняти 1 оплатити так товари :

ДК 021-2015: 30190000-7 Офiсне устаткування та приладдя рiзне

' 1.2. Найменування(но*."ппurура,асортимент)товару: папiр ксероксний.
1.3. Обсяги закупiвлi ToBapiB можуть бути зменшенi залежно вiд реального фiнансування видаткiв.

П. ЯКIСТЪ TOBAPIB
2.1. Учасник гарантуе якiсть та надiйнiсть товару,що продаеться вiдповiдно до положень Закону
УкраiЪи "Про захист прав споживачiв".
2.2.У разi поставки неякiсного товару Замовник повинен здiйснити замiну i поставку товару
гrалежноi якостi протягом двох обочих днiв з дати отриманнrI вiдповiдноi претензii вiд Учасника.
2.3. Якiсть товару повинна вiдповiдати державним стандартбл.

пI. цIнА договору -
З.1, Сlма цього,Щоговору становить 3500.00 (Три тисячi п'ятсот гривень 00 копiйок)

у тому числi:
(вказати цифрm.tи та словами)
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(сума.Щоговору визначаеться з урахуванням Закону Украiни "Про податок на додану BapTicTb")

3.2. Сума цього.Щоговору може бути зменшена за взаемною згодою CTopiH.

Ш. ПОРЯДОК ЗЛЙСНЕННЯ ОПЛАТИ
4.1. Розрахунки за товар, що с предметом даного Щоговору, здiйснюються у безготiвковому
порядку грошовим переказом на рахунок Учасника протягом двадцяти баrкiвських днiв з дати
отримання товару згiдно з накладною.
4.2. Пiдставою для проведення розрах}тIкiв е рахунок та накладна.

Y. ПОСТАВКА TOBAPIB
5.1.Учасник зобов'язаний передати товар Заrо"r"r.у протягом 20 банкiвських днiв з дати
пiдпцсання даного Щоговору.

ЧI. ПРАВА ТА ОБОВ,ЯЗКИ CTOPIH
6.1. У випадку порушення cBoik зобов'язань за цим Щоговором Сторони несуть вiдповiдальнiсть,
визначену цим ,Щоговором та чиЕЕим в YKparHi законодавством.
2.2,У разi порушення TepMiHiB, визначених п. Т,2,4,2 Учасник сплачуе Замовнику штрафнi санкцii
в розмiрi 0,5 Уо вiд BapTocTi товару за кожеЕ денъ прострочеЕня.
6,З. У разi порушення TepMiHy оплати за отриманий товар Залловник сплачуе Учаснику пеню в

розмiрi подвiйноТ облiковоi ставки Нацiонального банку УкраТни вiд сlми простроченЬго платежу за
кожен день прострочення.
6.4. Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за rrовне чи часткове IIевиконання або неналежне
виконання зобов'язань, передбачених цим Щоговором, якщо воно с[алося внаслiдок дii форс-
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мажорЕих обставин.
6.5. СторОна, щО не мае мохслlивоСтi належним чиноМ виконати cBoi зобов'язання за цим

внаслiдоК дii форс-Мажорних обставин, повинна письмово повiдомити iншу Сторону про iснуючi

IIерешкодИ та ix вплив на виконання зобов'язань за цим ,Щоговором.
б.6. Iснування форс-мажорних обставин повинно б}ти пiдтверджено компетентним органом.

6.7 ,З метОю ,uбезrr."""ня yracTi у, цивiлЬно-правоВих та господарСьких вiднОсинах, надасмо згоду

на обробкУ, зберiгання, використання, поширення та дост).п до rrерсонаJIьних даних згiдно Закону

укрйи nilpo *""ст персональних даних) та iнших норм чинЕого законодавства. Наведена вище

iнформацiя також може надаватись TpeTiM особам.

ЧII. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОi СИЛИ
7 .|. Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за невиконаннrI або ненi}пежне виконаннlI

зобов'язаНь за циМ ,,ЩоговороМ у разi виникнення обставин непереборноi сили, якi не iснували пiд

час уклад'ання ЩогоВору та виникJIИ поза волеЮ CTopiH (аварiя, катастрофа, стихiйне лихо, епiдемiя,

епiзоотiя, вiйна тощо).
7.2. Сторона, що не_,може виконувати зобов'язання за

trепереборноi сили, повинна не пiзвiше нiж протягом
повiдомити про це iншу Сторону у письмовiй формi.
7.3. ,Щоказом виникненIу обставин рно1 сили та iх дii е вiдповiднi докlменти, якi

видаються )ал,Lои
(наймёнуваннil органу, уповноваженого TaKi документи)

,1.4.У 
разi коли строк дii обставин непереборноi сили продовжу€ться бiльше нiЖ днlв, кожна

iз CTopiH u y."u*ro"neнoмY порядкУ мае право розiрвати цей,Щоговiр. У разi попередньоТ оплати

УчасниК повертае ЗамовникУ коштИ протягом трьох днiв з дня розiрваЕня цього Щоговору.

VIII. ВИРIШЕННЯ СПОРIВ
8.1. У випадку виникнення спорiв або розбiжностей Сторони зобов?язуються вирiшувати ix шляхом

взаемних перегов9рiв та консультацiй.
8.2,у разi недосяiнення Сторонами згоди спори (розбiжностi) вирirrrуоться у судовому порядку.

Ix. строк лi договору
9.1. L{ей,Щоговiр набирае чинностi з <aJ> 0J" Z022p. i дiе до З|.|22022р.
9.2. Цей,ЩоговiР укладаетьСя i пiдписУетьсЯ у 2-х приМiрниках, що маютЪ однакову юридичну силу.

i]

цим ,Щоговором у наслiдок дiТ обставин

/l днiв з моменту Тх виникнення

ННЯ ТА БАНКIВСЪШ РЕКВIЗИТИ CTOPIH
Учасник:

ФОП Белозоров Михайло Миколайович
м.Охтирка, пр.Нахiмова,5
Сумська обл.

Iнд.код 2|6|З04972
UА29з 8080500000000260062з 1 086

АТ кРайффайзен банк> м.Киiв

Замовник:
Охтирська загальноосвiтня школа I-III
сryпенiв ЛЬ 1 ОхтирськоТ MicbKoT ради
CyMcbKoi облас,ii
Юридична адреса:
42700,м. Охтирка, вул. Перемоги,2
Сумська область
Поточний рах}цок:
UАз 7820 1 7 20з 442100050000з з 8 1 2

служба Украiни,м.КиiЪ

l l,iкO.;Lli;6зрlr1

-ltllI,11111зgб
2lC t 3t'4lr72
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Щодаток Nэ1

до договору

Специфi кацiя до договору
Ns 4 вiд <-ф> il,C 2022р.

Юридичнi адреси

дк 021-20l5Наfпленувшпrя пред{ету
зшqrпiвлi

Всього з tIШ (грн)

Учасник:
ФОП Белозоров Михайло Микола{ович
м.Охтирка, пр.Нахiмова,5

Сумька обл.

Iнд.код 2|6lЗ049'72
UA293 80805000000002600623 1 086

АТ кРайффайзен банк> м,Киiв

ЗамовпиЁ:
Охтирська загальноосвiтня школа I-III
сryпенiв NЬ 1 Охтирськоi MicbKoi ради
CyMcbKoi областi
Юридична адреса:
42't ОO,м. Охтирка, вул. Перемоги, 2

Сумська область
Поточний рахунок:
UА3782д#t03442 1 000500003 3 8 1 2

служба Украiни,м.Киiв,

irrrхлtiло

Iдеrrт. tlcllrep
2l61304972


