
Додаткова угода №2? 
до Договору від 01 березня 2016 року № 20 

на закупівлю: «Послуги їдалень» код 56.29.2 заДКПП ДК 016-2010,
(55510000-8) (послуги шкільних їдалень )

м. Київ «З / » Сі ЧМЛ  2017р.

Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації (далі
Замовник) в особі начальника Іваніни Наталії Василівни, що діє на підставі Положення, з однієї 
сторони, та Приватне акціонерне товариство «Юність» (далі - Виконавець), в особі директора 
Кіщак Наталії Іванівни, що діє на підставі Статуту товариства, з іншої сторони, далі разом -  
Сторони, керуючись ст. 188 Господарського Кодексу України, ст. 651 Цивільного Кодексу 
України, ч.5 ст.36 Закону України «Про публічні закупівлі», протоколом тендерного комітету від 
04 січня 2017 р. № б/н, дійшли згоди та уклали дану Додаткову угоду до Договору від 01 березня 
2016 року № 20 на закупівлю: «Послуги їдалень» код 56.29.2 заДКПП ДК 016-2010(55510000-8) 
(послуги шкільних їдалень) (надалі Договір) про нижче наведене:

1. Сторони домовились продовжити дію Договору від 01 березня 2016р. №20 на строк, достатній 
для проведення процедури закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20% 
суми, визначеної у Договорі від 01 березня 2016р. № 20 і становить 2 587 776,00 грн. (два мільйони 
п’ятсот вісімдесят сім тисяч сімсот сімдесят шість грн. 00 коп.) без ПДВ.
2. Кількість наданих послуг та ціна за одиницю послуги в межах обсягів визначених п.1 Додаткової 
угоди, узгоджується Сторонами шляхом підписання Специфікації (додається) до даної Додаткової 
угоди, що є її невід’ємною частиною.
3. Ця додаткова угода до Договору набуває чинності та вступає в дію з моменту підписання та 
скріплення печатками Сторонами даної Додаткової угоди та діє протягом строку дії Договору.
4. Усі відносини між Сторонами, які не врегульовані цією Додатковою угодою, регулюються 
Договором та чинним законодавством України.
5. Дана додаткова угода складена в двох автентичних примірниках, що мають однакову 
юридичну силу по одному для кожної із Сторін та є невід’ємною частиною Договору.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

Виконавець:
Приватне акціонерне 
товариство « Юність»
КОДЄДРПОУ 19031641 
02100, м. Київ, вул. Попудренка, 22 
р/р 2600930088473 в Головному 
Управлінні по м. Києву та Київській 
обл. АТ «Ощадбанк» МФО 322669

Замовник:
Управління освіти Дніпровської районної 
в місті Києві державної адміністрації
КОДЄДРПОУ 37397216 
02105, м. Київ, проспект Миру, 6А 
р/р 35415002077922 
ГУДКСУ м. Києва 
МФО 820019



Додаток №1
до Додаткової угоди від <31» січня 2017р.
до Договору № 20 від 01 березня 2016р. 
на закупівлю «Послуги їдалень» код 56.92.2 
за ДКППДК 016-2010 (55510000-8 за ЄЗС ДК 
021:2015) (послуги шкільних їдалень)

СПЕЦИФІКАЦІЯ

м. Київ «3 1 » січня 2017р.

Найменування Кількість
дітей

Кіл-ть
ДНІВ

відвіду
вання

Ціна за 
порцію 

(грн)

Загальна 
вартість, без 
ПДВ (грн)

Гаряче харчування 1 -4 кл. 12147 16 13,00 2 526 576,00

Гаряче харчування 5-11 кл. (діти-сироти, 
діти позбавлені батьківського піклування, 
діти із малозабезпечених сімей, діти з 
особливими освітніми потребами, які 
навчаються у спеціальних та інклюзивних 
класах)

185 16 15,00 44 400,00

Діти, батьки яких учасники АТО 70 16 15,00 16 800,00

Загальна вартість, без ПДВ ; 2 587 776,00
:

Загальна сума становить 2 587 776,00 грн. (два мільйони п’ятсот вісімдесят сім тисяч сімсот 
сімдесят шість грн. 00 коп.) без ПДВ.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

Виконавець:
Приватне акціонерне 
товариство « Юність»
КОДЄДРПОУ 19031641 
02100, м. Київ. вул. Попудренка, 22 
р/р 2600930088473 в Головному 
Управлінні по м. Києву та Київській 
обл. АТ «Ощадбанк» МФО 322669

Замовник:
Управління освіти Дніпровської районної 
в місті Києві державної адміністрації
КОДЄДРПОУ 37397216 
02105, м. Київ, проспект Миру, 6А 
р/р 35415002077922 
ГУДКСУ м. Києва 
МФО 820019


