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ДОГОВIР Хs !/
ПРО ЗАКУПIВЛЮ TOBAPIB

щдхтцрща лд 2022 pol<y

Охтирська загальноосвiтня школа I-III сryпенiв Л} 1 Охтирськоi мiськоI ради Сумськоi
обqастi в особi директора Шульженко Iнесси Анатолiiвни, що дiе на пiдставi Статугу (далi -

Замовник), з однiеi сторони, i ТОВ <<ЕлектротехD, що дiс на пiдставi Статуту, (дшri - Учасник), з
rшоi оторони, разом - Сторони, }.клали цей договiр про таке (да_lli - Щоговiр):

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1.Учасник зобов'язуеться у 2022 роцi поставити Замовниковi товари, зазначенi в накладних, а
Замовник - прийняти_i_оцл4диlцтакi товари : /) /.
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IЦ ЯКIСТЬ 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 отримання вiдповiдноТ претензii вiд Учасника.
2.3. Якiсть товару повинна вiдповiдати державним стандартам.

пI. цIнА вору
З.1. Сума цього,Щоговору становить !/ й/Jh ц

( цифраiми та словал.rи)

у тому числ1:
(cylta Щоговору визначаgгься з урахуванням Закону УкраiЪи "Про податок на додану BapTicTb")

З.2. Сума цього Щоговору може бути зменшена за взаемною згодою Gгорiн.

ry. порядок здIЙснЕння QплАти
4.1. РозрахуЕки за товар, що е предметом даного ,Щоговору, здiйснюються у безготiвковому
порядку грошовим IIереказом на рахунок Учасника протягом двадцяти банкiвських днiв з дати
отримання товару згiдно з накладною.
4.2. Пiдставою дпя проведення розрахункiв е рахунок та накладна.

, ч. постАвкА TbBAPIB
5.1.Учасник зобов'язаний передати товар Заrrловникlz протягом 20 банкiвських днiв з дати
пiдписання даного Щоговору.

VI. ПРАВА ТА ОБОВ,ЯЗКИ CTOPIH
6.1. У ВипаДку порушення cBoik зобов'язань за цим Щоговором Сторони несуть вiдповiдальнiсть,
визначену цим,Щоговором та чинним в YKpaiHi законодавством.
2.2.У разi порушення TepMiHiB, визначених п. |.2,4,2 Учасник сплачу€ Замовнику штрафнi санкцii
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 подвiйноТ облiковоi ставки Нацiонального банку Украiни вiд суми rrростроченого платежу за
кожен день прострочення.
6.4. СтОрОни звiльняються вiд вiдповiдальностi за повне чи часткове невиконання абЬ неналежне
виконання зобов'язань, передбачоних цим .щоговором, якщо воно сталося внаслiдок дii форс-
мЕDкорних обставин.
6.5. Сторона, що не мае можливостi належним чином виконати своТ зобов'язання за цим.Щоговором



внаслiдок дii форс-мажорних обставин, повинна письмово повlдомити
перешкоди та iх вплив на виконання зобов'язань за цим Договором.

Сторону про icн

6.6. Iснування форс-мажорних обставин повинно бри пiдтверджено компетенТниМ орГаНОМ.

6.'l . З метою забезпечення участi у, цивiльно-правових Ъа господарських вiдносинах, наДаеМО згОДУ

на обробку, зберiгання, використання, поширення та доступ до персонаJIьних даних згiДно ЗаКОНУ

.УкраiЪи кПро захист персональних даЕию) та iнших норм t{инного законодавства. Наведена ВиЩе

iнформацiя також може надаватись TpeTiM особам.

ЧП. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОi СИЛИ
7,|. Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за невиконаншI або неналежне виконанIUI

зобов'язань за цим ,Щоговором у разi виникнення обставин непереборноi сили, якi не iснували пiд
час укладання,Щоговору та виникJIи поза волею CTopiH (аварiя, катастрофа, стихiйне JIихо, епiдемiя,
епiзоотiя, вiйна тощо).
7.2. Сторона, щ9 не може виконувати зобов'язання за цим Щоговором у наслiдок дii обставин
непереборноi сили, повинна не пiзнiше нiж протягом /а днiв з моменту iх виникнення
повiдомити про це iншу Сторону у письмовiй формi.

е вiдповiднi докlменти, якi

(нdйменуваЁня органу, уповIIоваженого документи)
7.4.У разi коли строк дii обставин непереборноТ сили продовжусться бiльше нlж днlв, кожна
iз CTopiH в установлешому порядку мае право розiрвати цей.Щоговiр. У разi поlтередньоi оплати
Учасник повертае Замовнику кошти IIротягом трьох днiв з дня розiрвання цього ,Щоговору.

VIII. ВИРIШЕННЯ СПОРIВ
8.1. У випадку виникнення спорiв або розбiжностей Сторони зобов'язуютъся вирiшувати ix шляхом
взасмних переговорiв та консультацiй. _
8,2.У разi недосягнення Сторонами згоди спори (розбiжностi) вирiшryються у судовому порядкУ.

Ix. строк дi договору
9.1. I]ей,Щоговiр набирае чинностi з <Ш> Ofu ZO22p. i дiе до З|.12.2022р,
9.2. Щей Щоговiр укладаеться i пiдписуеться у 2-х примiрниках, що мають однакову юридиЧну силу.

к. MI ННЯ ТА БАНКIВСЬКI РЕКВIЗИТИ CTOPIH
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Учасник:
ТОВ <Електротер>
Юридична адреса:
м. Охтирка, вул,Незалежностi,4,
Сумська обл.
Поточний рахунок:
UA883 8080500000000026002 1 4026
АТ кРайффайзен Банк Аваль> м.Киiв
Код за СДРПОУ З24|З82Т
Св. пл. ПДВ J\Ъ 200022J38
Iн.под. Jt3241 3821 8,} 1 7-1,

тел. (05446) 4-1,01ИФаft

Замовник:
Охтирська загальноосвiтня школа I-ПI
сryпенiв М l, Охтирськоi MicbKoi ради
Сумськоi областi
Юридична адреса:
42'70О, м. Охтирка, вул. Перемоги,2
Сумська область
Поточний рахунок:
UАз 7820 1 7 203 4421000500003 3 8 1 2

,Щержказначейська служба Украiни,м.Киiв
оУ:22977|0З
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Юридичнi адреси cTopiH:

Замовник:
Охтирська загальноосвiтня школа I-ПI
сryпенiв ЛЬ 1 0хтирськоi MicbKoi ради
СумськоТ областi
Юридична адреса:
42'700, м. Охтирка, вул. Перемоги,2
Сумська область
Поточний рахунок:
UАз 7820 1 7 20з 44210005 00003 3 8 1 2

служба УкраТни,м.КиТв
77I0з

(I.А.Шульженко)

Учасник:
ч

ТОВ <Електротеx>)
Юридична ап,реса]
м. Охтиfка, вул.Незалежностi,4,
Сумська обл.
Поточний рtжуIIок:
UA8 8 3 8 08 05 0000000 0026002| 4026
АТ кРайффайзен Банк Ава_шь> м.КиiЪ
Код за СДРПОУ З24tЗ82l
Св. пл. ПДВ.J_rГч 2000227а8л
IH. под. Щ3Р_:4ll,В2t 8 Ll 7,/'
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