
ДОГОВІР ПРО ЗАКУПІВЛЮ  
на надання послуг №5-г

2018 року

Відділ освіти Пустомитівської райдержадміністрації в особі начальника відділу освіти 
Лісної Мирослави Михайлівни, що діє на підставі Положення про відділ освіти (далі - 

Замовник), з однієї сторони, і Фізична особа підприємець Мірка С.Б
(найменування Виконавця)

в особі Мірка С.Б., що діє на підставі_____ _______________________________________ _____ .
(найменування документа, номер, дата та інші необхідні реквізити) 

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

І. Предмет договору
1.1. Виконавець зобов'язується у 2018 році надати Замовникові Лот 5 - послуги з 

організації харчування учнів Пикуловицького НВК, Ямпільського НВК, Містківської ЗОНІ, 
Милятичівської ЗОШ, Оброшинської ЗОШ, Нижньобілківської ЗОШ;
(найменування лоту),
згідно вимог замовника визначених в тендерній документації, а Замовник - прийняти і 
оплатити такі послуги.

1.2. Найменування, обсяг, види послуг - код (55520000-1 Кейтерингові послуги) 
(послуги з організації харчування учнів шкіл).

Кількісні характеристики виконуваних за цим Договором послуг додаток 1.
1.3. Обсяги закупівлі послуг або послуг можуть бути зменшені залежно від 

реального фінансування видатків.

II. Якість послуг або послуг
Виконавець повинен надати Замовнику послугу (послуги), якість яких відповідає 

умовам і вимогам нормативно-правових актів, що регламентують діяльність у даній сфері, 
зокрема постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 року №1591 “Про 
затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та 
відпочинку”, постанови Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 116 «Про 
затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у 
загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах.

У випадку неякісного або неповного забезпечення стравами Виконавець зобов’язаний 
доповнити недостатню його кількість, або замінити неякісну їжу, за згодою Замовника, у 
той же день.

III. Ціна договору
3.1. Ціна цього Договору становить 201528,00 грн. (двісті одна тисяча п ’ятсот 

двадцять вісім гривень 00 копійок)
(ціна Договору визначається з урахуванням Закону України "Про податок на додану 

вартість")
3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

IV. Порядок здійснення оплати
4.1.Розрахунки проводяться у безготівковій формі, шляхом: щомісячної оплати 

Замовником після пред'явлення Виконавцем рахунка на оплату послуг (далі - рахунок)
4.2. До рахунка додаються: акт приймання-передачі послуг або послуг та інші 

документи.
V. Надання послуг або виконання послуг

5.1. Строк (термін) виконання послуг або надання послуг до 31 грудня 2018р.
5.2. Місце виконання послуг або надання послуг Лот 5 - послуги з організації 

харчування учнів Пикуловицького НВК, Ямпільськоого НВК, Містківської ЗОШ, 
Милятичівської ЗОШ, Оброшинської ЗОШ, Нижньобілківської ЗОШ;


