
Додаткова угода №1
до договору № 12 -  2021 від 10 лютого 2021 року

м. Суми « 10 » лютого 2021 р.

Постачальник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Ворожба», в особі 
директора Іщенка Сергія Олексійовича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони та

Замовник: Сумський дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) 
№26 «Ласкавушка» Сумської міської ради, в особі завідувача Криворотенко Наталії 
Олександрівни, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, з урахуванням цінової 
пропозиції Учасника закупівлі та на підставі ст. 33, 41 Закону України «Про публічні 
закупівлі» (далі -  Закон), разом- Сторони, уклали цю Додаткову угоду (далі -  Угода) до 
договору на закупівлю товару за публічні кошти № 12-2021 від 10.02.2021 року (далі по 
тексту -  основний Договір) про наступне:

1. В зв’язку зі зменшенням обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу 
видатків та на підставі п 3.3 основного Договору, сторони домовились внести 
зміни в додаток № 1 специфікація до договору - Асортимент продуктів харчування, 
де обумовлюється ціна та кількість товару.

2 . Викласти наступний пункт в такій редакції:
П.3.1 Загальна сума договору складає: 231030 грн. 00 коп.( Двісті тридцять 

одна тисяча тридцять гривень 00 копійок), у т.ч. ПДВ 38505,00грн.
3. Будь-які та всі зміни, та доповнення до цієї Угоди повинні бути здійснені у 

письмовій формі, підписані уповноваженими особами та скріплені їх печатками.
4. Ця Угода вступає в силу з моменту її підписання Сторонами, є невід'ємною 

частиною основного Договору, діє до 31 грудня 2021 року.
5. Ця Додаткова угода є невід’ємною частиною договору. Угода укладена у двох 

примірниках, по одному для кожної Сторони, кожна з яких має однакову юридичну 
силу.

Ю РИДИЧНІ АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
ЗАМ ОВНИК  

Сумський дошкільний навчальний заклад 
(центр розвитку дитини) №26 «Ласкавушка» 

Сумської міської ради
Код ЄДРПОУ: 32779158
адреса: Україна, 40022, Сумська обл., місто 
Суми, провулок лікаря Івана Дерев’янка, 
будинок 3;
р/р ИА288201720344240003000063388 

ІІА 748201720344251003222063388 
в Державна казначейська служба, м.Київ, 
М Ф 0820172,
тел.: 0542250191

ПОСТАЧАЛЬНИК  
Товариство з обмеженою відповідальністю  

«Ворожба»

Код ЄДРПОУ:30062176
адреса: Україна, 41811 Сумська обл.,
Білопільський р-н
м.Ворожба, вул.Миру,5;
р/р ІІА 543808050000000026007221006
АТ Райффайзен банк АВАЛЬ.
МФО:380805

Завідувач. и

м.п.
Криворотенко Н.О.

и % р а ̂  ^  4-ої*

Іщенко С.О.



Додат ок №1 
до договору №12-2021 від 10.02.2021р. 

СПЕЦИФІКАЦІЯ

№ Найменування товару Одини
ця

виміру

Кількість Ціна за 
одиницю, 
без ПДВ, 

грн.

Ціна за 
одиницю, 

з ПДВ, 
грн.

Загальна 
вартість 

без ПДВ, 
грн.

Загальна 
вартість з 
ПДВ, фн.

1 Печінка свинини заморожена кг 1000 24,00 28,80 24000,00 28800,00
2 Печінка яловича заморожена кг 300 32,50 39,00 9750,00 11700,00
3 М’ясо яловичини котлетне кг 1000 91,50 109,80 100650,00 109800,00
4 М ’ясо свинини котлетне кг 300 65,00 78,00 19500,00 23400,00
5 Четверть куряча заморожена кг 1365 35,00 42,00 52500,00 57330,00

Сума Договору становить: 231030 грн. 00 
гривень 00 копійок) ,у  т.ч. ПДВ 38505,00грн.

коп.( Двісті тридцять одна тисяча тридцять

Порядок змін умов договору про закупівлю
1. Зміни, шо до договору про закупівлю можуть вноситись у випадках, визначених статтею 41 Закону та 
статтею 188 Господарського кодексу України, що оформлюються в такій самій формі, що й договір про 
закупівлю, а саме у письмовій формі шляхом укладення додаткового договору.
2. Пропозицію щодо внесення змін до договору може зробити кожна із сторін договору.
3. Пропозиція щодо внесення змін до договору має містити обґрунтування необхідності внесення таких 
змін договору і виражати намір особи, яка її зробила, вважати себе зобов’язаною у разі її прийняття. 
Обмін інформацією щодо внесення змін до договору здійснюється у письмовій формі шляхом взаємного 
листування.
4. Відповідь особи, якій адресована пропозиція щодо змін до договору, про її прийняття повинна бути 
повною і безумовною.
5. Зміна договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або 
законом. В той же час, договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із 
сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених 
договором або законом.
6. У разі зміни договору зобов'язання сторін змінюються відповідно до змінених умов щодо предмета, 
місця, строків виконання тощо.
7. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання 
зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, що передбачені згідно ст. 41 Закону.

ЗАМОВНИК  
Сумський дошкільний навчальний заклад 

(центр розвитку дитини) №26 «Ласкавушка» 
Сумської міської ради

код ЄДРПОУ: 32779158
адреса: Україна, 40022, Сумська обл., місто 
Суми, провулок лікаря Івана Дерев'янка, 
будинок 3;
р/р ІІА 288201720344240003000063388 

ІШ 4 8 2 0 1720344251003222063388 
в Державна казначейська служба, м.Київ, 
М Ф 0820172, 
тел.: 0542250191 

С.ум ***

вач
Криворотенко Н.О.

А  р а X « *

ПОСТАЧАЛЬНИК  
Товариство з обмеженою відповідальністю  

«Ворожба»

Код ЄДРПОУ-.30062176 
адреса: 41811 Сумська обл.білопільський р-н 
м.Ворожба, вул.Миру,5; 
р/р ІІА 543808050000000026007221006 

АТ Райффайзен банк АВАЛЬ,
МФО:380805

тел.: (05

Іщенко С.О.



ДОГОВІР № 12-2021 
про закупівлю товару за публічні кошти

місто Суми 10 лютого 2021 р.

Сумський дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) №26 
«Ласкавушка» Сумської міської ради, в особі завідувача Криворотенко Наталії 
Олександрівни, що діє на підставі Статуту, (далі -  „Замовник”), з однієї сторони, і Товариство
з обмеженою відповідальністю «Ворожба», в особі директора Іщенка Сергія Олексійовича , 
що діє на підставі Статуту (далі -  «Постачальник»), з іншої сторони, з урахуванням цінової 
пропозиції Учасника закупівлі та на підставі ст. 33, 41 Закону України «Про публічні закупівлі» 
(далі -  Закон), разом - Сторони, уклали цей договір (далі - Договір) про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1 Постачальник зобов'язується поставити та передати у власність протягом 2021 року 
Замовнику товари по предмету: ДК 021:2015 код 15110000-2 М ’ясо (М'ясо яловичини та 
свинини котлетне; печінка яловича та свинини заморожена; четверть куряча 
заморожена) (надалі - Товар), а Замовник прийняти і оплатити такий Товар.
1.2. Кількість, асортимент та вартість товарів, що підлягають поставці у відповідності до 
пропозиції учасника-переможця закупівлі та згідно із Специфікацією, що є невід’ємним 
додатком №1 до даного Договору.
1.3. Обсяги закупівлі товару можуть бути зменшені залежно від реального фінансування 
видатків Замовника.

2. ЯКІСТЬ ТОВАРУ
2.1. Якість поставленого за Договором Товару повинна відповідати вимогам Закону України 
«Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» від 23.12.1997 
року № 771/97-ВР (зі змінами), а також підтверджуватися документами про якість Товару 
передбаченими законодавством України.
2.2. Підтвердженням якості з боку Постачальника є: посвідчення про якість поставленого 
Товару або декларація виробника, яку видають оператори ринку, що здійснюють виробництво 
продукції.
2.3. Зразки Товару, що поставляється, повинні бути досліджені в уповноваженій лабораторії і 
протоколи досліджень можуть бути видані будь-якою уповноваженою компетентним органом 
акредитованою лабораторією, в галузі акредитації якої внесені всі дослідження, передбачені 
чинним законодавством для відповідного виду продукції.
2.4. Якість Товару, що поставляється за Договором, має відповідати ДСТУ. ТУ, іншим 
документам. На підприємстві, що поставляє Товар, повинна бути ефективно впроваджена 
система НАССР та проведений її аудит, що підтверджується Актом аудиту, виданим 
відповідним уповноваженим органом.
2.5. Гарантія якості Товару діє протягом строку, встановленого виробником Товару, та вказаного 
на упаковці товару. Товар постачається з терміном придатності не менше ніж 80% від загального 
терміну зберігання на момент поставки.
2.6. Під час надходження, розбирання та обвалювання продукції первинного виробництва 
тваринного походження присутність державного інспектора, який має відповідну кваліфікацію 
та ветеринарну освіту, або уповноваженої особи є обов’язковою. Якщо ж Постачальник не 
здійснює забій, а лише розбирає та фасує сире м'ясо на порції, він обов’язково повинен мати 
експлуатаційний дозвіл та укладений договір з державною установою ветеринарної медицини 
для забезпечення державного контролю за дотриманням необхідних гігієнічних вимог.
2.7. Якщо протягом гарантійного терміну Товар виявиться дефектним або таким, що не 
відповідає умовам цього Договору, Постачальник зобов’язується замінити дефектний Товар на 
якісний протягом двох годин. Всі витрати, пов’язані із заміною Товару неналежної якості 
(транспортні витрати та інше), несе Постачальник.



3. ЦІНА ДОГОВОРУ
3.1. Ціна цього Договору визначена на підставі вартості найбільш економічно вигідної цінової 
пропозиції учасника-переможця закупівлі за результатами проведеної процедури закупівлі на очікувану 
вартість і становить 247680,00 грн. (Деїсті сорок сім тисяч шістсот вісімдесят гривень 
ООкопійок) з ІІДВ, що передбачається з урахуванням транспортних витрат на поставку за 
адресою Замовника.
3.2. Ціни на товар встановлюються в національній валюті України з урахуванням податків і 
зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на транспортування, страхування, 
навантаження, розвантаження, сплату митних тарифів, усіх інших витрат.
3.3. Ціна цього Договору та обсяги закупівлі можуть бути зменшені згідно ст. 41 Закону, за 
взаємною згодою Сторін шляхом укладення відповідної додаткової угоди до цього Договору.
3.4. Договірні зобов'язання виникають в межах асигнувань, затверджених у встановленому 
порядку для Замовника.

4.ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ
4.1. Розрахунки проводяться поетапно шляхом оплати Замовником-розпорядником коштів, 
після пред’явлення Постачальником накладних на оплату товару. Замовник - розпорядник 
коштів протягом 20 (двацяти) робочих днів з дати отримання накладних та відповідного 
фінансування в межах кошторисних призначень, подає доручення на здійснення платежу в 
органи управління державної казначейської служби України. Оплата здійснюється органами 
Державної казначейської служби в межах наявного фінансового ресурсу на єдиному 
казначейському рахунку. При цьому розрахунок за поставлений Товар може бути відстрочено 
до 60 (шістдесяти) календарних днів але не пізніше 31.12.2021р.

У разі затримання бюджетного фінансування розрахунок за поставлений Товар 
здійснюється протягом 3 (трьох) банківських днів з дати отримання Замовником на свій 
рахунок бюджетних коштів, призначених на фінансування закупівлі.
4.2. Фінансування Договору здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету на 2021 рік.
4.3. Усі розрахунки за Договором проводяться у безготівковій формі, шляхом банківських 
переказів в національній валюті України.

5.ПОСТАВКА ТОВАРУ
5.1. Строк поставки Товару - до 31.12.2021 року, відвантаження Товару має бути кожного 

дня в робочі дні тижня до 07:30 годин, згідно отриманої заявки від Замовника в довільній 
формі. Поставка має бути здійснена за адресою: Україна, 40022, Сумська обл., місто Суми, 
провулок лікаря Івана Дерев’янка, будинок 3 та згідно графіку постачання продуктів 
харчування, що є невід’ємним додатком №2 даного Договору.

5.2. Товар вважається переданим по кількості та асортименту, якщо Замовником не будуть 
надіслані претензії за адресою Постачальника.

5.3. Датою поставки Товару є дата, коли Товар був переданий у власність Замовника.
5.4. Розвантаження Товару здійснює Постачальник своїми силами.
5.5. Транспортування Товару повинно забезпечуватися за рахунок Постачальника, тільки 

спеціалізованим транспортом (зазначеним в тендерній пропозиції).
5.6. Постачання продуктів повинно здійснюватися виключно зі складу, зазначеного в 

тендерній пропозиції, без посередників.
5.7. Товар передається у тарі і упаковці, що відповідає: ДСТУ, ТУ.
5.8. Тара та упаковка одноразового використання поверненню Постачальнику не 

підлягають. Тара та упаковка багаторазового використання підлягають поверненню.
5.9. Кожна партія Товару має супроводжуватися документами (товарно-транспортною 

накладною, видатковою накладною, рахунком оплати, документами, які засвідчують якість та 
безпеку -  посвідчення про якість або декларація виробника).

5.10. Товарно-транспортну накладну на перевезення вантажів автомобільним транспортом 
Постачальник повинен виписувати в кількості не менше чотирьох екземплярів. Постачальник 
засвідчує всі екземпляри товарно-транспортної накладної підписом і печаткою (у випадку 
використання).

5.11. Транспортні засоби та/або контейнери, що використовуються для перевезення 
харчових продуктів, є чистими, утримуються у належному стані, що забезпечує захист



харчових продуктів від забруднення, та мають таку конструкцію, що забезпечує результативне 
чищення та/або дезінфекцію.

5.12. Транспортування продуктів харчування повинно здійснюватися транспортними 
засобами, які відповідають вимогам ст. 44 Закону України «Про основні принципи та вимоги до 
безпечності та якості харчових продуктів» від 23.12.1997 року № 771/97-ВР (зі змінами).

Особи, які беруть участь у перевезенні продуктів харчування, повинні мати медичну 
книжку та спеціальний одяг.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
6.1. Замовник зобов’язаний:
6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлений Товар.
6.1.2. Своєчасно прийняти поставлений Товар від Постачальника у відповідності до вимог 
Інструкції про порядок прийому товарів і продукції за кількістю та якістю, та іншими 
правилами, що є обов'язковими для Сторін.
6.1.3. Дотримуватись інших зобов’язань, передбачених цим договором.
6.2. Замовник мас право:
6.2.1. При невиконанні та/або неналежному виконанні Постачальником взятих на себе 
зобов’язань за Договором, розірвати Договір в односторонньому порядку. У цьому випадку 
Договір вважається розірваним через 10 (десять) календарних днів з дня отримання 
Постачальником письмового повідомлення Замовника про односторонню відмову від цього 
Договору.
6.2.2. Контролювати поставку Товару у строки, встановлені договором. Відмовити 
Постачальнику у прийняті партії товару за відсутності належним чином оформлених 
документів, що підтверджують якість та походження товару у відповідності до ДСТУ або 
ветеринарного законодавства та санітарно-епідеміологічним вимогам і нормам.
6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі Товару та загальну вартість цього договору залежно від 
реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до договору.
6.2.4. Повернути накладну Постачальнику без здійснення оплати в разі неналежного 
оформлення документів, зазначених у пунктах 4.1 Договору (відсутність печатки, підписів 
тощо).
6.3. Постачальник зобов’язаний:
6.3.1. Забезпечити поставку Товару, у строки, встановлені цим Договором.
6.3.2. Забезпечити поставку Товару, якість якого відповідає умовам, установленим розділом 2 
цього Договору разом з належним чином оформленими, що підтверджують якість та 
походження товару у відповідності до ДСТУ або ветеринарного законодавства та санітарно- 
епідеміологічним вимогам і нормам.
6.3.3. Поставити Товар власними силами та за свій рахунок.
6.4. Постачальник мас право:
6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлений Товар.
6.4.2. На дострокову поставку Товару за усним чи письмовим погодженням Замовника.

7.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 товарів за 

бюджетні кошти Постачальник сплачує Замовнику штрафні санкції (неустойка, штраф, пеня) у 
розмірі, визначеному відповідно до п.п. 7.3.1. 7.3.2, цього Договору, а у разі здійснення 
попередньої оплати Постачальник, крім сплати зазначених штрафних санкцій, повертає 
Замовнику кошти з урахуванням індексу інфляції.

7.3. Види порушень та санкції за них, установлені Договором:
7.3.1. за поставку Постачальником неякісних товарів стягується штраф у розмірі 

двадцяти відсотків вартості неякісних товарів;
7.3.2. за порушення строків поставки товарів стягується пеня у розмірі 5 відсотків 

вартості товарів, з яких допущено прострочення поставки за кожний день прострочення, а за 
прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків 
вказаної вартості.



7.3.3. за недотримання термінів оплати товарів -  стягуються штрафні санкції в розмірі 
подвійної облікової ставки НБУ за кожний день прострочення терміну оплати товарів від 
вартості несвоєчасно оплачених товарів.

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 тощо).
8.2. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії обставин 
непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3 (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 документи, які 
видаються відповідними компетентними органами.
8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більш ніж ЗО (тридцять) 
днів, кожна із Сторін, в установленому порядку, має право розірвати цей Договір. У такому 
разі, Сторона не має права вимагати від іншої Сторони відшкодування збитків.

9.ВИРІШ ЕННЯ 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.

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
10.1. Цей Договір набирає чинності з дати його укладання та діє до повного виконання 
Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором, але не пізніше 31.12.2021р. Датою укладання 
Договору є дата підписання його Сторонами.
10.2. Дія Договору про закупівлю може продовжуватися на строк, достатній для проведення 
процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 % суми, 
визначеної у договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено 
в установленому порядку.
10.3. Цей Договір укладається і підписується у 2 (двох) оригінальних примірниках, що мають 
однакову юридичну силу.

11. ІНШ І УМОВИ ДОГОВОРУ
11.1. Договір складено у двох примірниках, кожний із яких має однакову юридичну силу, 

по одному для кожної із сторін.
11.2. Умови даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою сторін з 

обов'язковим складанням відповідної додаткової угоди до цього Договору та згідно порядку 
встановленого згідно Додатку №1 до даного Договору.

11.3. Умови цього Договору не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції. 
Істотні умови цього Договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання 
Сторонами своїх зобов’язань у повному обсязі, крім випадків передбачених ст. 41 Закону 
України «Про публічні закупівлі», а саме:

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

2) збільшення ціни за одиницю товару до 10 відсотків пропорційно збільшенню ціни 
такого товару на ринку у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що така зміна не 
призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю, - не частіше ніж один раз на 
90 днів з моменту підписання договору про закупівлю. Обмеження щодо строків зміни ціни за 
одиницю товару не застосовується у випадках зміни умов договору про закупівлю бензину та 
дизельного пального, газу та електричної енергії;

3) покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до 
збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

4) продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо



передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально 
підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин 
непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не 
призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості 
(обсягу) та якості товарів, робіт і послуг), у тому числі у разі коливання ціни товару на ринку.

11.4. Зміни та доповнення до цього Договору мають юридичну силу за умов, якщо вони 
оформлені письмово, зареєстровані і підписані уповноваженими представниками Сторін, 
завірені печатками, а у разі їх відсутності власним підписом керівників.

11.5. Сторони зобов’язуються письмово повідомляти одна одну у випадку ухвалення рі
шення про ліквідацію, реорганізацію або банкрутство однієї із Сторін у термін не пізніше 3-х 
календарних днів із дати прийняття такого рішення. У ті ж терміни Сторони сповіщають одна 
одну про зміну поштової, юридичної адреси або банківських реквізитів.

11.6. Взаємовідносини Сторін, не передбачені Договором, регулюються чинним зако
нодавством України.

12. М ІСЦЕЗНАХОДЖ ЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН:
ЗАМ ОВНИК  

Сумський дошкільний навчальний заклад 
(центр розвитку дитини) №26 «Ласкавушка» 

Сумської міської ради
Код ЄДРПОУ: 32779158
адреса: Україна, 40022, Сумська обл., місто 
Суми, провулок лікаря Івана Дерев’янка, 
будинок 3;
р/р ІІА 288201720344240003000063388 

Ц А748201720344251003222063388 
в Державна казначейська служба, м.Київ, 
М Ф 0820172,
тел.: 0542250191

оротенко Н.О.

ПОСТАЧАЛЬНИК  
Товариство і  обмеженою відповідальністю  

«Ворожба»

Код ЄДРПОУ :30062176
адреса: Україна, 41811 Сумська обл.,
Білопільський р-н
м.Ворожба, вул.Миру,5;
р/р ІІА 543808050000000026007221006

АТ Райффайзен банк АВАЛЬ,
Мф0:380805

тел.: (054

Директо!
щенко С.О.



СПЕЦИФІКАЦІЯ

Додаток №1
до договору №12-2021 від 10.02.2021р.

№ Найменування товару Одини
ця

виміру

Кількість Ціна за 
одиницю, 
без ПДВ. 

грн.

Ціна за 
одиницю, 

з ПДВ. 
грн.

Загальна 
вартість 

без ПДВ, 
грн.

Загальна 
вартість з 
ПДВ, грн.

1 Печінка свинини заморожена кг 1000. 24,00 28.80 24000,00 28800,00
2 Печінка яловича заморожена кг 300 32,50 39,00 9750,00 11700,00
О3 М ’ясо яловичини котлетне кг 1100 91,50 109,80 100650,00 120780,00
4 М’ясо свинини котлетне кг 300 65,00 78,00 19500,00 23400,00
5 Четверть куряча заморожена кг 1500 35,00 42,00 52500,00 63000,00

Сума Договору становить: 247680,00 грн. (Двісті сорок сім тисяч шістсот вісімдесят гривень 
ООкопійок), у  т. ч. ПДВ 41280,00 грн.

Порядок змін умов договору про закупівлю
1. Зміни, що до договору про закупівлю можуть вноситись у випадках, визначених статтею 41 Закону 
та статтею 188 Господарського кодексу України, що оформлюються в такій самій формі, що й договір 
про закупівлю, а саме у письмовій формі шляхом укладення додаткового договору.
2. Пропозицію щодо внесення змін до договору може зробити кожна із сторін договору.
3. Пропозиція щодо внесення змін до договору має містити обгрунтування необхідності внесення 
таких змін договору і виражати намір особи, яка її зробила, вважати себе зобов'язаною у разі її 
прийняття. Обмін інформацією щодо внесення змін до договору здійснюється у письмовій формі 
шляхом взаємного листування.
4. Відповідь особи, якій адресована пропозиція щодо змін до договору, про її прийняття повинна бути 
повною і безумовною.
5. Зміна договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або 
законом. В той же час, договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із 
сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених 
договором або законом.
6. У разі зміни договору зобов'язання сторін змінюються відповідно до змінених умов щодо 
предмета, місця, строків виконання тощо.
7. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання 
зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, що передбачені згідно ст. 41 Закону.

ЗАМ ОВНИК  
Сумський дошкільний навчальний заклад 

(центр розвитку дитини) № 26 «Ласкавушка» 
Сумської міської ради

код ЄДРПОУ: 32779158
адреса: Україна, 40022, Сумська обл., місто 
Суми, провулок лікаря Івана Дерев’янка, 
будинок 3;
р/р ІІА 288201720344240003000063388 

ІІА 748201720344251003222063388 
в Державна казначейська служба, м.Київ, 
М Ф0820172, 
тел.: 0542250191

/ / 4$  "  ~

Завідувач
// 5 є?/ „

т а

Криворотенко Н.О.

ПОСТАЧАЛЬНИК  
Товариство з обмеженою відповідальністю  

«Ворожба»

Код ЄДРПОУ :30062176
адреса: 41811 Сумська обл.білопільський р-н
м.Ворожба, вул.Миру,5;
р/р 11А543808050000000026007221006

АТ Райффайзен банк АВАЛЬ,
Мф0:380805

енко С.О.



Додаток №2
до договору №12-2021 від 10.02.2021р.

Графік постачання продуктів харчування 
в СУМСЬКИЙ ДНЗ № 26 "ЛАСКАВУШ КА" 
____________  на період 2021 року ____________

Виробник
продуктів

харчування
Продукти

харчування
Дні

постачання

Час
постачай

ня

М аршрут постачання
Адреса

завантаження
Адреса

відвантаження
ТОВ «Ворожба» Печінка яловича 

заморожена

Понеділок

П ’ятниця

до 7:30

Україна,40022, 
Сумська обл., 

місто Ворожба, 
вул.Миру, 
будинок5

Україна, 40022, 
Сумська обл., 
місто Суми, 

провулок лікаря 
Івана Д ерев’янка, 

будинок 3

ТОВ «Ворожба» Печінка свинини 
заморожена

ТОВ «Ворожба» М’ясо яловичини 
котлетне

ТОВ «Ворожба» М’ясо свинини 
котлетне

ПрАТ
«Миронівська
птахофабрика»

Четверть куряча 
заморожена

ЗАМ ОВНИК  
Сумський дошкільний навчальний заклад 

(центр розвитку дитини) №26 «Ласкавушка» 
Сумської міської ради

код ЄДРПОУ: 32779158
адреса: Україна, 40022, Сумська обл., місто 
Суми, провулок лікаря Івана Дерев'янка, 
будинок 3;
р/р ІІА 288201720344240003000063388 

П А7482017203442510032220633 88 
в Державна казначейська служба, м.Київ, 
М Ф 0820172, 
тел.: 0542250191

Криворотенко Н.О.

ПОСТАЧАЛЬНИК  
Товариство з обмеженою відповідальністю  

«Ворожба»

Код ЄДРПОУ:30062176
адреса: 41811 Сумська обл.білопільський р-н
м.Ворожба, вул.Миру,5;
р/р ІІА 543808050000000026007221006

АТ Райффайзен банк АВАЛЬ,
М ф0:380805

тел.: (05443) 7-1

Директор
нко С.О.


