
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №26 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

бульвар П.Куліша, 9, м. Тернопіль, Тернопільська обл., 46023, тел. 26-80-59, 26-83-31, 

 e-mail: school_26@ukr.net Код  ЄДРПОУ 14039951 

 

 

        Учасникам конкурсних торгів 

 

 

       

Запит цінових пропозицій 

Комітет з конкурсних торгів Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 26 Тернопільської міської ради Тернопільської області пропонує вам 

прийняти участь у конкурсних торгах відповідно до  Закону України «Про здійснення 

державних закупівель» за процедурою запит цінових пропозицій щодо предмету закупівлі – 

56.29.20 Послуги їдалень (харчування учнів 1-4 класів, учнів соціально-незахищених 

категорій). 

Місце надання послуг: бульвар П.Куліша, 9, м. Тернопіль 

Строк виконання послуг:  січень –травень, вересень – грудень 2015 року. 

Цінова пропозиція направляється в запечатаному конверті особисто або поштою до 12 

год. 00 хв. 22.01.2015 р. за адресою: бульвар П.Куліша, 9, м. Тернопіль, приймальня, 

телефон: (0352) 268059. На конверті повинно бути зазначено: 

 повне найменування і місцезнаходження замовника та позначка «цінова пропозиція»; 

 назва предмета закупівлі відповідно до запиту цінових пропозицій Замовника; 

 повне найменування учасника процедури закупівлі, його адреса, ідентифікаційний код 

ЄДРПОУ, номери контактних телефонів; 

 маркування: «Не відкривати до 15:00 год. 22.01.2015 р.» 

Цінова пропозиція складається українською мовою та подається у письмовій формі за 

підписом учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою*, у запечатаному 

конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки* учасника процедури 

закупівлі. Усі сторінки цінової пропозиції учасника повинні бути пронумеровані та містити 

підпис  уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки 

печатки*.  
       * Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним 

законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими 

організаціями (підприємствами, установами). 

Ціни мають бути зазначені у ціновій пропозиції  з урахуванням усіх витрат, податків і 

зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, в тому числі на транспортування, 

страхування та інше, а також натуральних норм харчування відповідно до чинного 

законодавства. 

Замовник протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про визначення 

переможця надсилає переможцю процедури закупівлі повідомлення про акцепт цінової 

пропозиції, а всім учасникам – повідомлення про результати процедури запиту цінових 

пропозицій із зазначенням найменування та місцезнаходження учасника-переможця. 

Розкриття цінових пропозицій відбудеться о 15 год. 00 хв. 22.01.2015 р. за адресою 

замовника, каб. директора. 

        Учасник може подати лише одну цінову пропозицію за формою, що вказана в додатку 2.  
До складу комплекту документів цінової пропозиції, що подається учасником у 

комітет з конкурсних торгів, входять: 

1) доручення, якщо інтереси учасника представляє особа, яка не має права без 

доручення виконувати дії від імені суб’єкта господарювання; 

mailto:school_26@ukr.net
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2) цінова пропозиція відповідно до Додатку 2; 

3) основні умови договору, підписані уповноваженою особою учасника відповідно до 

Додатку 5; 

4) документальне підтвердження відповідності учасників установленим вимогам 

Замовника відповідно до законодавства згідно Додатку 3; 

До оцінки цінових пропозицій будуть допущені ті учасники, що відповідають 

вимогам замовника відповідно до законодавства (Додаток 3, 5). 

Переможцем процедури запиту цінових пропозицій визначається учасник, який подав 

пропозицію, що відповідає вимогам замовника, зазначеним у запиті цінових пропозицій, та 

має найнижчу ціну. 

Строк дії цінової пропозиції – 120 днів. 

             Посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками: 

Татарин Наталія Георгіївна, секретар-друкарка, бульвар П.Куліша, 9, м. Тернопіль, 

(0352)26-80-59, school_26@ukr.net. 
                

Додатки:  

1. Форма «Запит цінових пропозицій» (Згідно Наказу Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі від 15.09.2014 р. № 1106 «Про затвердження форм документів у сфері 

державних закупівель»; 

2. Форма «цінова пропозиція»; 

3. Перелік документів, які підтверджують кваліфікаційні критерії, інформацію та 

документи, які повинні бути у складі  пропозиції Учасника; 

4. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета 

закупівлі. 

5. Основні умови договору; 

 

 

 

Голова комітету з конкурсних торгів                                                      Кулик Н.О. 
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Додаток 1 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

15.09.2014  № 1106 

 

ЗАПИТ 

цінових пропозицій 

1. Замовник.  

1.1. Найменування  Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №26 

1.2. Код за ЄДРПОУ  14039951  

1.3. Місцезнаходження  бульвар П.Куліша, 9, м. Тернопіль,  46023 

1.4. Реєстраційний рахунок замовника  35414001045852 

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, 

ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду 

міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса) Татарин Наталія Георгіївна, 

секретар-друкарка, бульвар П.Куліша, 9, (0352)268059, school_26@ukr.net 
2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі 

232000.00 грн.  
3. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується інформація про 

закупівлю  rada.te.ua 

4. Інформація про предмет закупівлі.  

4.1. Найменування предмета закупівлі  код 56.29.20 - послуги їдалень (послуги їдалень 

(харчування учнів 1-4 класів, учнів соціально-незахищених категорій)) – 57460 

(обіди/дітодні) 

4.2. Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник передбачає подання цінових 

пропозицій за частинами), у тому числі їх необхідні технічні та інші параметри. 

4.3. Місце поставки товарів або надання послуг бульвар П.Куліша, 9, м. Тернополя, 

Тернопільської обл., 46023 

4.4. Строк поставки товарів або надання послуг січень-травень, вересень-грудень 2015 р. 

5. Основні умови договору відповідно до р. ІХ 

6. Строк дії цінових пропозицій  120 днів 

7. Подання цінових пропозицій   

7.1. Місце та спосіб подання  бульвар П.Куліша, 9, м. Тернопіль, приймальня  (особисто 

або поштою)  

7.2. Строк 22.01.2015 р. до 12.00 год. 

8. Розкриття цінових пропозицій.  

8.1. Місце за адресою замовника, кабінет директора 

8.2. Дата 22.01.2015 р. 

8.3. Час   15.00 год. 

9. Додаткова інформація кваліфікаційні критерії відповідно до ст. 16, ст. 17 Закону. 

Довідки за тел.: (0352) 26-80-59. Додатки 1-5 згідно форм Запиту додаються 
                                                          

Голова комітету з конкурсних торгів                            Кулик Н.О.  

Секретар комітету з конкурсних торгів                        Татарин Н.Г.  
    

 

 

 

 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1241-14/paran11#n11
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           Додаток 2 

ФОРМА 

«ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ" 

 

Ми, ____________________________________________________________________ 

(назва Учасника) 

надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю предмету закупівлі - 56.29.20 

Послуги їдалень (харчування учнів 1-4 класів, учнів соціально-незахищених 

категорій)., згідно з вимогами Замовника торгів, а саме: 

№ 

п/п 

Найменування 

 

Кількість 

учнів 

Ціна за 

обід 
1
 

Річна 

кількість  

чоловіко/днів 

Загальна 

ціна 
2
 

Умови 

розрахунків 

1 

 

56.29.20 Послуги 

їдалень:   

- харчування учнів 1-4 

класів; 

- харчування учнів 

соціально-незахищених 

категорій 

328 

 

 

 

10 

 170 

 

 

 

170 

  

Всього: ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________грн, ___ коп. (словами) 

На виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо 

можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника на суму (з урахуванням, ПДВ та 

будь-яких інших податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені): 

_____________________________________________________________________________ 

1. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання 

виконати всі умови, передбачені Договором. 

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 120 днів з дня 

розкриття цінових пропозицій, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для 

нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну. 

3. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми беремо на себе зобов’язання на 

підписання Договору у строк не раніше ніж через 3 (три) робочих днів  з дня публікації в 

державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення 

про акцепт цінової пропозиції, але не пізніше ніж через 14 днів  з дня визначення переможця, 

і виконати всі умови, передбачені Договором. 

 

             __________________________________________________________________ 

(Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені 

печаткою) 
 

 

1
 Ціна за одиницю має розраховуватися відповідно до натуральних норм харчування та 

згідно чинного законодавства. Ціна за одиницю має враховувати всі витрати учасника 

(постачальника) на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, сплату податків і 

зборів (обов’язкових платежів), тощо. Якщо учасник не є платником ПДВ поруч з ціною за 

одиницю має зазначити словами «без ПДВ». 
2
 Загальна ціна має розраховуватися відповідно до натуральних норм харчування та згідно 

чинного законодавства. Загальна ціна має враховувати всі витрати учасника (постачальника) на 

транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, сплату податків і зборів (обов’язкових 

платежів), тощо Якщо учасник не є платником ПДВ поруч з ціною має зазначити словами 

«без ПДВ». 
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Додаток 3 

            

Перелік  
документів, які підтверджують кваліфікаційні критерії, інформацію та документи, які 

повинні бути у складі  пропозиції Учасника 

 

№ 

п/п 

Перелік критерії Найменування документа для підтвердження  

відповідності 

Критерії оцінки 

відповідності 

1 2 3 4 

1 Наявність 

обладнання та 

матеріально 

технічної бази 

1) Довідка в довільній формі; 

2) Копія звіту про наявність і рух основних 

засобів, амортизацію (форма № 11-ОЗ) 

Відповідає, якщо 

подані документи 

підтверджують 

вимогу 

2 Наявність 

працівників 

відповідної 

кваліфікації, які 

мають необхідні 

знання та досвід 

1) Довідка в довільній формі з копіями дипломів 

або документів, що підтверджують спеціалізацію; 

2) Довідка в довільній формі з копіями трудових 

договорів; 

3) Належним чином звірені копії трудових 

книжок відповідних працівників; 

4) Копії звітів, затверджених наказом Держстату 

від 07.08.2013 р. № 239: 

- звіт про кількість працівників, їхній якісний 

склад та професійне навчання за формою № 6-ПВ 

(за 2013 р.); 

- звіт з праці за формою 1-ПВ (ІІІ квартал 2014 р) 

Відповідає, якщо 

подані документи 

підтверджують 

вимогу 

3 Наявність 

документально 

підтвердженого 

досвіду 

виконання 

аналогічних 

договорів 

Копії договорів про надання аналогічних послуг 

(не менше трьох) 

Відповідає, якщо 

подані документи 

підтверджують 

вимогу 

4 Наявність 

фінансової 

спроможності 

(баланс, звіт про 

фінансові 

результати, звіт 

про рух грошових 

коштів, довідка з 

обслуговуючого 

банку про 

відсутність 

(наявність) 

заборгованості за 

кредитами) 

1. Копія балансу (форма №1) станом на 

30.12.2014 року;  

2. Копія звіту про фінансові результати (форма 

№2) станом на 30.12.2014 року.  

Для суб’єктів малого підприємництва – 

фінансовий звіт (форма № 1, № 2-м) станом на 

30.12.2014 року;  

3. Звіт про рух грошових коштів. 

4. Оригінал довідки з ДПІ про відсутність 

заборгованості з обов’язкових платежів до 

бюджету всіх рівнів. Довідка має бути чинною на 

дату її подання. 

Відповідає, якщо 

подані документи 

підтверджують 

вимогу 

5. Відсутність 

підстав для 

відмови в участі у 

торгах 

1. Довідка з Єдиної бази даних, що учасник не є 

банкрутом; 

2. Довідка в довільній формі, що відносно нього 

не відкрита ліквідаційна процедура. 

3. Довідка в довільній формі з посиланням на 

зведені відомості й рішення органів 
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Антимонопольного комітету України щодо 

вчинення суб’єктами господарювання порушення 

законодавства економічної злочинності (п.1 ст. 50 

Закону України «Про захист економічної 

злочинності) 

 

2. Інші документи, які необхідно подати Учаснику 

№ 

п/п 

Назва документа 

1 Копія Статуту із змінами 

2 Довідка складена у довільній формі повинна містити відомості: реквізити (адреса – 

юридична та фактична, телефон, факс, банківські реквізити); керівництво (посада, ім’я, по 

батькові, контактний телефон – для юридичних осіб); форма власності та юридичний статус 

завірена підписом уповноваженої особи та печаткою  

3 Копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та фізичної особи – 

підприємця) завірена підписом уповноваженої особи та печаткою  

4 Витяг з реєстру ЄДРПУ (для юридичних осіб) 

5 Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду  (для фізичних осіб) 

6 Копія паспорта (для фізичних осіб) 

7 Витяг з реєстру платника ПДВ 

8 Документ, що посвідчує право  уповноваженої особи представляти інтереси Учасника на 

торгах та засвідчувати своїм підписом документи, що стосуються цього конкурсу, контактні 

телефони цієї особи для надання інформації щодо процедури закупівлі. 

9 Довідка про відповідність Учасника санітарно-епідеміологічним нормам. 

10 Довідка про офшорні зони 

 

Усі документи (за винятком оригіналів), видані іншими установами, повинні бути засвідчені 

підписом уповноваженої особи та печаткою Учасника. Документи, що не передбачені 

законодавством для учасників  - фізичних осіб – підприємців, не подаються ними у складі 

пропозиції конкурсних торгів. 

Учасники-нерезиденти у складі цінової пропозиції подають документи передбачені 

законодавством країн, де вони зареєстровані, з обов’язковим перекладом на українську мову. 

За підроблення документів Учасник торгів несе кримінальну відповідальність згідно зі 

ст.358 Кримінального кодексу. 
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Додаток 4  

 

. Інформація  

про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики  

предмета закупівлі 

 (Послуги їдалень (харчування учнів 1-4 класів, учнів соціально-незахищених 

категорій). 
 

 Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій 

конкурсних торгів документи, які підтверджую відповідність пропозиції 

конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам 

до предмета закупівлі, встановленим замовником, а саме: 

- зразкове тижневе меню харчування учнів в закладах освіти у відповідності до 

затвердженого наказом Міністерства торгівлі Української РСР від 24.12.1985 р. 

№ 341 (Сборник рецептур блюд для питания школьников) примірного меню 

для відповідної категорії учнів, затвердженого санітарно-епідеміологічною 

службою; 

- калькуляційну картку на приготування обіду в розрахунках на 1-ий день 

примірного тижневого меню комплексних шкільних обідів згідно з зазначеним 

Збірником для відповідної категорії учнів (з визначенням ціни закупівлі на 

продукти харчування (в грн. за одиницю виміру (літр, кг тощо), закладки 

продуктів за одиницею виміру (грам)); 

- середньо-розрахункову вартість готових страв (обіду), з визначенням 

калорійності та обсягу (вихід) готових страв для відповідної категорії учнів (із 

розрахунку на одного учня) за фактичними витратами.  
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Додаток 5 

 

Основні умови договору (проект договору)  

 

            Зазначається замовником відповідно до вимоги статі 40  Закону, а саме: 

___________________                                                                         ____________________ 
(місце укладання договору)                                                                                                                  (дата) 

 

 _____________________________________________________________________ 
                                                              (найменування  Замовника) 

в особі  _____________________________________________________________,  що діє на підставі   
                                                                          (посада, прізвище, ім’я та по батькові) 
Статуту                                                       ______________(далі – Замовник), з однієї сторони 
                                             (найменування документа, номер, дата та інші необхідні реквізити)  

з однієї сторони, і  _______________________________в особі  _____________________________ 
                                                              (найменування Учасника)                                                (посада, прізвище, ім’я та по батькові)                                                              
що діє  на підставі   ___________________________________________________________________ 
                                                                             (найменування документа, номер, дата та інші необхідні реквізити) 

 (далі – Учасник), з іншої сторони, разом – Сторони, уклали цей договір про таке (далі – Договір): 

 І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. Учасник зобов’язується у 2015 році надати Замовникові  послуги їдалень (харчування учнів 

1-4 класів, учнів соціально-незахищених категорій) (код ДК 016-2010 56.29.20) зазначені в акті 

про надання послуг, а Замовник – прийняти і оплатити такі послуги. 

1.2. Найменування послуги: послуги їдалень (харчування учнів 1-4 класів, учнів соціально-

незахищених категорій) 

1.3. Обсяги закупівлі послуг можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків. 

 ІІ. ЯКІСТЬ ТОВАРІВ, РОБІТ ЧИ ПОСЛУГ 

2.1. Учасник повинен надати Замовнику послуги їдалень (передбачені цим Договором), якість 

яких повинна відповідати вимогам законодавства та інших нормативних документів, встановлених 

для послуг їдалень, умовам даного Договору. 

 ІІІ. ЦІНА ДОГОВОРУ 

3.1. Очікувана сума бюджетних асигнувань  цього Договору з врахування ПДВ становить  _______ 
                                                                                                                                                                               (вказати цифрами та словами) 

3.2. Бюджетне асигнування цього Договору не може змінюватись після його підписання до 

виконання зобов’язань сторонами у повному обсязі, крім випадків: 

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника 

(реального, фінансування видатків); 

2) зміни ціни за одиницю товару не більше як на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару 

на ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі, та 

відбудеться не раніше трьох місяців з дня його укладання; 

3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення 

суми, визначеної у договорі. 

ІV. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ   

4.1. Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником акту про надання послуг пред’явлений 

Учасником, який підписаний Сторонами. 

4.2. Замовник виконує свої зобов’язання по даному Договору лише при умові виникнення 

платіжних зобов’язань , у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань. 

 V. НАДАННЯ ПОСЛУГ 

5.1. Строк  (термін)  надання послуг:   

5.2. Місце надання послуг:  

 VI. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

6.1. Замовник зобов'язаний: 

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за надані послуги; 

6.1.2. Приймати надані  послуги згідно з акту; 
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6.1.3. Інші обов'язки _______-_______________________________.  

6.2. Замовник має право: 

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір  у  разі  невиконання зобов'язань Учасником, 

повідомивши про це його у строк до 30 календарних дні; 

6.2.2. Контролювати надання послуг у строки, встановлені цим Договором; 

6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі  наданих послуг  та загальну вартість цього Договору залежно 

від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього 

Договору; 

6.2.4. Інші права ______-____________________________________.  

6.3. Учасник зобов'язаний: 

6.3.1. Забезпечити  надання послуг у строки, встановлені цим Договором; 

6.3.2. Забезпечити  надання  послуг,  якість  яких  відповідає  умовам,  установленим розділом II 

цього Договору; 

6.3.3. Інші обов'язки ____-__________________________________.  

6.4. Учасник має право: 

6.4.1. Своєчасно та в  повному  обсязі  отримувати  плату  за надані послуги; 

6.4.2. На дострокове надання послуг за письмовим погодженням Замовника; 

6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником Учасник  має право   достроково розірвати  цей 

Договір, повідомивши  про це Замовника у строк не пізніше 30 календарних дні; 

6.4.4. Інші права __-________________________________________.  

VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

7.1. У  разі  невиконання  або  неналежного  виконання  своїх зобов'язань  за   Договором   

Сторони   несуть   відповідальність, передбачену законами та цим Договором.  

7.2. У   разі   невиконання   або   несвоєчасного   виконання зобов'язань при закупівлі послуг)  за  

бюджетні кошти Учасник сплачує Замовнику штрафні санкції (неустойка, штраф, пеня) у розмірі 

подвійної облікової ставки НБУ, а  у  разі  здійснення  попередньої  оплати  Учасник,  крім сплати 

зазначених  штрафних   санкцій,   повертає   Замовнику   кошти   з урахуванням індексу інфляції.  

 VIII. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ 

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або  неналежне  виконання  

зобов’язань  за  цим  Договором  у разі виникнення обставин непереборної сили,  які не  існували  

під  час укладання   Договору   та   виникли  поза  волею  Сторін  (аварія, катастрофа, стихійне 

лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).  

     8.2. Сторона,  що не  може  виконувати  зобов'язання  за  цим Договором  унаслідок  дії  

обставин непереборної сили,  повинна не пізніше  ніж  протягом 3  днів  з  моменту  їх   

виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.  

8.3. Доказом  виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які 

видаються Торгово-промисловою палатою України або іншими органами,  
                                                      (найменування органу, уповноваженого видавати такі документи) 

які уповноважені видавати такі документи_________________________________________ 

8.4. У  разі  коли  строк  дії  обставин  непереборної   сили продовжується більше ніж 30 днів, 

кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої 

оплати Учасник  повертає  Замовнику  кошти  протягом  трьох  днів  з  дня розірвання цього 

Договору.  

IX. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

9.1. У випадку виникнення  спорів  або  розбіжностей  Сторони зобов’язуються вирішувати  їх  

шляхом  взаємних  переговорів  та консультацій.  

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори  (розбіжності) вирішуються у судовому порядку, 

згідно чинного законодавства. 

  X. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ 
 10.1. Цей Договір набирає чинності з часу його підписання і діє до __________________.  

 10.2. Цей   Договір   укладається   і   підписується   у 2 (двох) примірниках, що мають однакову 

юридичну силу.  

10.3. Дія договору про закупівлю може продовжуватися на строк достатній для проведення 



 10 

процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, 

визначеної у договорі . укладеному в попередньому році , якщо видатки на цю мету затверджено в 

установленому порядку. 

XI. ІНШІ УМОВИ 

11.1. За згодою сторін Договір може бути доповнений додатковими умовами, що не суперечать 

чинному законодавству та суті цього Договору. 

11.2. Всі зміни та доповнення до цього Договору повинні бути викладені у письмові формі, 

підписані повноваженими представниками Сторін і скріплені печатками. 

               XII. Місцезнаходження та банківські  реквізити сторін  

 Замовник                                                                                                  Учасник  

 ____________________________                                      ____________________________  

      (найменування)                                                                   (найменування/П.І.Б)  

 ____________________________                                      ____________________________  

   (ідентифікаційний код)                                                         (ідентифікаційний код/  

                                                                                                    ідентифікаційний номер) 

 __________________                                                           _____________________________ 

     (місцезнаходження)                                                                 (місцезнаходження/ 

 ____________________________                                                місце проживання)  

          (телефон)                                                                   ____________________________ 

 ____________________________                                                          (телефон)  

         (телефакс)                                                                   ____________________________ 

 ____________________________                                                      (телефакс)  

  

  Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного 

та Господарського кодексів України. 

Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від умов цінової пропозиції учасник 

торгів   (найменування, номенклатури, асортимент) - переможця процедури закупівлі та не 

повинні змінюватися після підписання договору, крім випадків зменшення обсягів закупівлі 

залежно від реального фінансування видатків та узгодженого зменшення сторонами договору 

ціни договору про закупівлю.  

              Істотними умовами договору про закупівлю є: 

   - предмет договору (найменування, номенклатура, асортимент) – послуги їдалень  за адресою    

   бульвар П. Куліша, 9. 

    -  джерело фінансування – кошти місцевого бюджету.  

    - порядок здійснення оплати - порядок виконання платіжних зобов’язань буде залежати  від   

     обсягів реального фінансування, у разі наявності та в межах бюджетних асигнувань   

     передбаченого в кошторисі організації. 

     - у разі невиконання переможцем торгів договірних зобов'язань протягом зазначеного строку із  

     дня отримання бюджетних коштів застосовуються штрафні санкції. Їх розмір становить 120 % 

від облікової ставки НБУ, установленої на момент закінчення строку надання послуг, 

передбаченого                 

      умовами цього договору, за кожний день прострочення.  

      -  договір про закупівлю набуває чинності із дня його підписання і діє до повного виконання та  

      фінансування виділених  розпорядником коштів.  

      - договір про закупівлю, укладений у період зупинення процедури закупівлі у зв'язку з 

поданням скарги, визнається недійсним відповідно до Закону 

                У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно        

до   вимог запиту  або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений  

     Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну цінову пропозицію з тих,        

        строк дії яких ще не минув 

*Сторони не можуть відступати від змісту типового договору, але мають право 

конкретизувати його умови.  


