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ДОГОВІР № £0  на закупівлю 

«Послуги їдалень» 
код 56.29.2 заДКПП ДК 016-2^10, код 55510000-8 за ЄЗС ДК 021:2015

(послуги шкільних їдалень)

м. Київ « І/»  березня 2016 р.

Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, в
особі начальника управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної 
адміністрації Іваніни Наталії Василівни, що діє на підставі Положення, (далі -  Замовник), 
з однієї сторони, і Приватне акціонерне товариство «Юність», в особі директора Кіщак 
Наталії Іванівни, що діє на підставі Статуту (далі -  Виконавець), з іншої сторони, разом -  
Сторони, уклали цей Договір (надалі -  Договір) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець зобов’язується у 2016 році надати Замовникові послуги з організації 
гарячого харчування у закладах освіти Дніпровського районну міста Києва зазначенні у 
підпункті 1.2 цього Договору та специфікації до цього Договору (додаток 1), а Замовник — 
прийняти і оплатити такі послуги.
1.2. Найменування (номенклатура) послуги: «Послуги їдалень», код 56.29.2 заДКПП ДК
016-2010, код 55510000-8 за ЄЗС ДК 021:2015 (послуги шкільних їдалень).......
К ІЛ Ь К ІС Т Ь  -  110 Д Н ІВ  відвідувань едяначейсм вдї СІ І Ук;.. •■■■и
, „  _ У.м" ькому раадіїї м Кцсііп
1.3. Обсяги закупівлі послуг можуть бути зменшено залейдао>®і5-;ршЕМі9?й 
видатків.

2. ЯКІСТЬ ПОСЛУГ
12 БЕР а®

Реєстраційним № зобов'язанню ?09$(/О
І КЕК8/ККК______

2.1. Вимоги щодо якості продукції (послуг) встановлюються згідна 
відповідних стандартів або технічних умов.
Якість продукції (послуг) повинні відповідати документації, якою встановлені вимоги щодо 
якості на дану продукцію (послуги) (ГОСТ, ДСТУ), умовам Договору (контракту) та 
підтверджуватися декларацією виробника, сертифікатом на систему управління якістю, а 
також посвідченням про якість (сертифікатом якості) виробника, що надається при передачі 
продукції (послуги) іншими документами, що засвідчують якість товару (послуги).
2.2. Товар, що поставляється Постачальником не повинен містити генетично модифікованих 
організмів.
2.3. Виконавець повинен надати Замовнику послугу (послуги)/виконати роботи, якість яких 
відповідає державним стандартам та технічним умовам, вимогам Замовника, вимогам, що 
встановленні для такого виду послуги, умовам цього Договору та положенням постанови 
Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у 
навчальних та оздоровчих закладах» вимогам встановлених до таких послуг наказом 
Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 
р. № 242/329.
2.4. Виконавець надає послуги, забезпечуючи їх якість та безпечність, добрі смакові якості, 
відповідність санітарно гігієнічним вимогам та дотримання законодавства щодо якості та 
безпечності харчових продуктів і продовольчої сировини. Продукти харчування та 
продовольча сировина повинні мати супровідні документи, які свідчать про їх походження 
та якість (накладні, сертифікати відповідності, висновки санітарно-епідеміологічної 
експертизи тощо).



3. ЦІНА ДОГОВОРУ

3.1. Ціна Договору становить 13(190 950,00 грн. (тринадцять мільонів дев’яносто тисяч 
дев’ятсот п’ятдесят гривень 00 коп.) без ПДВ.
3.2. Ціна Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.
3.3. Виконавець не може змінювати ціну на послуги, крім випадків коригування ціни 
Договору згідно чинного законодавства України.

4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

4.1. Розрахунки проводяться шляхом:
оплати Замовником після пред'явлення Виконавцем рахунка на оплату послуги (далі - 
рахунок) та підписання Сторонами акта приймання-передачі наданих послуг/виконаних 
робіт.
4.2. До рахунка додаються: акт(и) приймання-передачі наданих послуг оформлений(ні) 
належним чином уповноваженими представниками Сторін.
4.3. Замовник здійснює оплату за фактично поставлені послуги в межах бюджетного 
фінансування на 2016 рік.
4.4. У разі затримки бюджетного фінансування видатків за цим Договором, розрахунок за 
фактично надані (поставлені) послуги здійснювати протягом 3-х банківських днів з дати 
отримання Замовником бюджетного фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.

5. НАДАННЯ ПОСЛУГ

5.1. Строк надання послуг: березень-грудень 2016 року.
5.2. Послуги надаються постачальником у заклади освіти Дніпровського району м. Києва 
визначені Додатком №2.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Замовник зобов’язаний:
6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі (при наявності бюджетного фінансування) сплатити за 
поставлений послуги;
6.1.2. Приймати поставлені послуги згідно з наданим актом виконаних (наданих) послуг.
6.2. Замовник має право:
6.2.1. У разі невиконання зобов’язань Виконавцем Замовник має право достроково розірвати 
Договір, повідомивши про це Виконавця протягом десяти календарних днів;
6.2.2. Контролювати надання послуг у строки, встановлені цим Договором;
6.2.3. Здійснювати контроль за якістю товару, що входить до складу послуг, що надається;
6.2.4. З метою запобігання безпідставного використання коштів бюджету з м. Києва 
контролювати вартість продуктів харчування (товару), що входить до складу послуг, що 
надаються з урахуванням вимог розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 
(КМДА) від 29.12.10р. №1224 та від 11.09.09р. №1036;
6.2.5. При наданні неякісних послуг, або у разі застосування у послугах товарів вартість 
яких перевищує середню статистичну. Замовник має право не здійснювати оплату таких 
послуг та застосовувати штрафні санкції;
6.2.6. Замовник вправі провести оцінку товару, що використовується під час надання 
послуги на підприємстві-виробнику (постачальника товару) такого товару на відповідність 
вимогам щодо його якості та встановлених нормам, що застосовуються для даного виду 
товару.
6.2.7. Зменшувати обсяг закупівлі послуг та загальну вартість цього Договору залежно від 
реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього

2



Договору. Уразі зменшення обсягів закупівлі попередити про це Виконавця;
6.2.4. Повернути рахунок виконавцеві без здійснення оплати в разі неналежного оформлення 
платіжних документів; ‘
6.2.5. Надає Виконавцеві приміщення їдалень у закладах освіти для надання послуг їдальні. 
6.3. Виконавець зобов’язаний:
6.3.1. Забезпечити надання послуги у строки, встановлені цим Договором;
6.3.2. Забезпечити надання послуг, якість яких відповідає умовам, установленим розділом 2 
цього Договору. Не допускати кількісного чи якісного погіршення умов предмету Договору;
6.3.3. У разі надання неякісного послуги відшкодувати Замовникові збитки, що зазнав 
Замовник під час споживання неякісних послуг;
6.3.4. Забезпечити приготування сніданків, обідів та полуденків високої якості, проведення 
щоденного бракеражу страв за участю працівників навчального закладу у відповідності з 
діючим положенням про бракераж на підприємствах громадського харчування;
6.3.5. Укомплектувати харчоблоки навчальних закладів кваліфікованими кадрами згідно 
норм чинного законодавства.
6.3.6. Забезпечити їдальні навчальних закладів кухонним та столовим посудом, приборами, 
кухонним інвентарем, спецодягом для працівників харчоблоку, миючими та 
дезинфікуючими засобами у відповідності до чинних норм оснащення підприємств 
громадського харчування.
6.3.7. Забезпечити надання автотранспорту (з ізотермічним накриттям або холодильними 
установками) для доставки необхідних продуктів з базового підприємства в їдальні 
навчальних закладів.
6.3.8. Забезпечити лабораторного контроль за повним вкладенням продовольчої сировини в 
страви.
6.3.9. Забезпечити контроль за якістю сировини та готовими продуктами, санітарним станом 
шкільних їдалень.
6.3.10. Забезпечення своєчасного проходження медичного огляду працівників кухні та 
інструктажу з техніки безпеки.
6.3.11. Працівники їдалень повинні чітко виконувати інструкції з експлуатації обладнання та 
суворо дотримуватись правил техніки безпеки.
6.3.12. Забезпечити дотримання працівниками харчоблоку діючих санітарно- 
епідеміологічних норм виробничих приміщень.
6.3.13. Здійснювати ремонт технологічного обладнання, що знаходиться на харчоблоках 
закладів освіти, за власний рахунок.
6.3.14. Виконавець не має права використовувати електричну енергію, водопостачання, що є 
у освітньому закладу не в якій інший спосіб, ніж надання послуг, визначених цим 
Договором.
6.4. Виконавець має право:
6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за наданні послуги;
6.4.2. У разі невиконання зобов’язань Замовником Виконавець має право достроково 
розірвати цей Договір, повідомивши про це Покупця у строк не пізніше ніж тридцять днів.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за договором Сторони 
несуть відповідальність, передбачену законами та договором.
7.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при закупівлі послуг за 
бюджетні кошти Виконавець сплачує Замовнику штрафну неустойку у розмірі подвійної 
облікової ставки НБУ від суми ненаданої послуги за кожний день затримки, а у разі 
здійснення попередньої оплати - Виконавець, крім сплати зазначених штрафних санкцій, 
повертає Замовнику кошти з урахуванням індексу інфляції.
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7.3. При порушенні Виконавцем умов цього Договору щодо якості послуг, що встановленні 
пунктом 2 цього Договору, Виконавець сплачує штраф у розмірі 20% від вартості цього 
Договору.
7.4. У разі надання послуг/виконання робіт без дотримання вимог, передбачених розділами 2 
та 6 Договору, Виконавець сплачує на користь Замовника штраф у розмірі 5 (п’яти) 
відсотків (%) від вартості таких послуг, за кожен випадок порушення.
7.5. У разі односторонньої відмови Постачальника від виконання зобов’язання за цим 
Договором через неможливість його виконання та неповідомлення Покупця про таку 
відмову за 30 (тридцять) днів, Виконавець сплачує на користь Покупця штраф у розмірі 20 
(двадцяти) відсотків від вартості порушеного зобов’язання.

8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання 
зобов’язань за 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).
8.2. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за Договором унаслідок дії обставин 
непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом трьох 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, що видається торгово-промисловою палатою України або іншим 
уповноваженим на це органом державної влади України.
8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більш як 10 днів, 
кожна із сторін в установленому порядку має право розірвати Договір, про що сторони 
підписують Додаткову угоду. У такому разі сторона не має права вимагати від іншої 
сторони відшкодування збитків.

9. 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.
9.3. Сторони мають право при вирішенні спору (розбіжностей) та з метою тлумачення умов 
цього Договору брати до уваги конкурсну пропозицію Виконавця, поданого на закупівлю 
«Послуги їдалень», код 56.29.2 за ДКПП ДК 016-2010, код 55510000-8 за ЄЗС ДК 
021:2015 (послуги шкільних їдалень), оголошення №253482, ВДЗ №406(23.12.2015) від 
23.12.2015.

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
10.1. Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами та скріплення 
відтиском печаток Сторін і діє до «31» грудня 2016 року.
10.2. Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову юридичну 
силу.

11. ІНШІ УМОВИ
11.1. Договір може бути доповнений чи змінений тільки за письмовою згодою Сторін 
відповідно до вимог чинного законодавства України.
11.2. Даний договір укладений за результатами конкурсних торгів із закупівлі «Послуги 
їдалень», код 56.29.2 за ДКПП ДК 016-2010, код 55510000-8 за ЄЗС ДК 021:2015 (послуги 
шкільних їдалень) оголошення №253482, ВДЗ №406(23.12.2015) від 23.12.2015 при повному 
розумінні Сторонами предмета договору.
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12. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

12.1. Невід’ємною частиною договору є:
- специфікація цін (додаток 1);
- адреси навчальних закладів (додаток 2)

13. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

Виконавець: Замовник:

Приватне акціонерне товариство 
«Юність»

Управління освіти Дніпровської районної в 
місті Києві державної адміністрації

02100. м. Київ, вул. Попудренка, 22 
р/р 2600930088473
в Головному Управлінні по м. Києву та 

Київській області АТ «Ощадбанк»
МФО 322669
Код ЄДРПОУ 19031641

Кіщак Н.І.

02105, м. Київ, проспект Миру, 6-а 
р/р 35415002077922 
в ГУ ДКСУ м. Києва 
Код ЄДРПОУ 37397216 
МФО 820019

(/»А
Начальник управл шя освіти



40 СШ №234 вул. Райдужна, 12
41 СШ № 246 вул. М.Кибальчича, 7
42 СЗШ №258 вул. Шалетт, 1 -А
43 СІП №265 вул.Райдужна, 53
44 СШ №327 вул. Серафимовича, 9Б
45 Технічний ліцей вул. Тампере, 9
46 СШ №330 «Русанівка» б-р. Давидова, 18

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

Виконавець:

Приватне акціонерне товариство 
«Юність»

02100, м. Київ, вул. Попудренка, 22 
р/р 2600930088473
в Головному Управлінні по м. Києву та 

Київській області АТ «Ощадбанк»
МФО 322669
Код ЄДРПОУ 19031641

Замовник:

Управління освіти Дніпровської районної 
в місті Києві державної адміністрації

02105, м. Київ, проспект Миру, 6-а 
р/р 35415002077922 
в ГУ ДКСУ м. Києва 
Код ЄДРПОУ 37397216 
МФО 820019



Додаток №2
до договору Ш / 1 '  від «_/_» березня 2016 р. 

'  на закупівліб «Послуги їдалень»
код 56.29.2 за ДКПП ДК 016-2010, 
код 55510000-8 за ЄЗС ДК 021:2015 
(послуги шкільних їдалень)

Адреси закладів освіти Дніпровського району, 
на базі яких будуть працювати шкільні їдальні та будуть надаватись

послуги шкільних їдалень:
м. Київ____________________________________________________________« » березня 2016 р

№ Навчальний заклад Адреси
1 СЗШ № 4 вул. С.Стальського, 26-А
2 СЗШ№1К вул. Алма-Атинська, 113
3 НВК «ЕкоНад» №30 вул. Березняківська, 30-Б
4 СШ№31 вул. Березнева, 5
5 СЗШ №42 вул. Хорольська,19
6 СЗШ №42 (початкова) вул. Гродненська, 11-Б
7 СШ№65 вул. Челябінська, 5
8 СШ№66 вул. Каунаська, 2
9 СЗШ №81 вул. П.Тичини, 22-А
10 СШ №98 вул. Микитенка,7
11 СЗШ №99 вул. Червоноткацька,12
12 СЗШ №103 вул. Алма-Атинська, 89
13 СШ №120 вул. Райдужна, 17-Б
14 СШ №125 вул. Плеханова, 2
15 СЗШ № 126 вул. Празька, 14
16 СЗШ № 128 вул. Р. Окіпної, 6
17 СШ №129 пр-т. Ю.Гагаріна, 19
18 СШ №129 (початкова) пр-т. Ю.Гагаріна, 17-А
19 Гімназія № 136 вул. Ентузіастів, 29/3
20 СШ №137 вул. Ентузіастів, 7/4
21 НВК №141 ОРТ б-р. Давидова, 5
22 СЗШ №146 пр-т. Миру, 11
23 СШ №148 вул. Будівельників, 37
24 СШ №148(початкова) б-р. Верховної Ради, 7
25 СЗШ № 158 вул. С.Стальського,12
26 НВК №167 пр-т. Возз’єднання ,12-В
27 НВК № 176 пр-т. Ю. Гагаріна, 11
28 СЗШ №180 б-р. Перова, 21
29 СЗШ №182 б-р. Давидова, 17
30 НВК №183 «Фортуна» вул. Юності, 5
31 СЗШ № 184 вул. Вільде,5
32 СШ № 188 вул. Будівельників, 10
о о ДД Гімназія №191 вул. Серафимовича, 7-А
34 СЗШ № 195 вул. Серафимовича, 17-А
35 СЗШ №201 б-р. Перова, 14-А
36 Ліцей № 208 вул. О. Туманяна, 2
37 НВК №209 «Сузір’я» вул. Березняківська, 32
38 СЗШ №224 вул. М.Кибальчича, 5
39 СЗШ №228 вул. Березняківська, 34
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Додаток № 1
до договору від « С І» березня 2016 р.
на закупівлю «Послуги їдалень» 
код 56.29.2 заДКПП ДК 016-2010, 
код 55510000-8 за ЄЗС ДК 021:2015 
(послуги шкільних їдалень)

СПЕЦИФІКАЦІЯ
м. Київ « С (  » березня 2016 р.

Найменування Кількість
дітоднів

Ціна за 
порцію 
(грн.)

Загальна 
вартість, без 
ПДВ (грн.)

Гаряче харчування 1-4кл. (всі учні) 1275435 10,00 12 754 350,00

Гаряче харчування 5-1 Ікл. (діти-сироти, діти 
позбавлені батьківського піклування, діти із 
малозабезпечених сімей, діти з особливими 
освітніми потребами, які навчаються у 
спеціальних та інклюзивних класах)

20350 12,00 244 200,00

Діти, батьки яких учасники АТО 5-11 класи 7700 12,00 92 400,00

Загальна вартість, без ПДВ 13 090 950,00

Загальна сума становить 13 090 950,00 грн, (тринадцять мільонів дев’яносто тисяч 
дев’ятсот п’ятдесят гривень 00 коп.) без ПДВ.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН: 

Виконавець: Замовник:

Кіщак Н.І.

Управління освіти Дніпровської районної в 
місті Києві державної адміністрації

02105, м. Київ, проспект Миру, 6-а 
р/р 35415002077922 
в ГУ ДКСУ м. Києва 
Код ЄДРПОУ 37397216 
МФО 820019

Начальник

Приватне акціонерне товариство 
«Юність»

02100, м. Київ, вул. Попудренка, 22 
р/р 2600930088473
в Головному Управлінні по м. Києву та 
Київській області АТ «Ощадбанк»
Код ЄДРПОУ 19031641 
МФОЗ


