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Додаткова угода №1 

до договору № 1 -  2021 від 18 січня 2021 року

м. Суми « 18 » січня 2021 р.

Постачальник: ФІЗИЧНА ОСОБА - ПІДПРИЄМЕЦЬ БЕЗКОРОВАЙНИИ 
РОМАН СЕРГІЙОВИЧ, в особі Безкоровайного Романа Сергійовича, що діє на підставі 
ВИПИСКИ з СДР ЮО ФОП та ГФ, 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 пропозиції 
Учасника спрощеної закупівлі та на підставі ст. 14, 41 Закону України «Про публічні 
закупівлі» (далі -  Закон), разом- Сторони, уклали цю Додаткову угоду (далі -  Угода) до 
договору на закупівлю товару за публічні кошти № 1-2021 від 18.01.2021 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 3.2 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: 77700 грн. 00 коп.( Сімдесят сім тисяч 

сімсот гривень 00 копійок), без ПДВ.
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.

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, РЕКЕИЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Замовник: Постачальник:
Сумський дошкільний навчальний 
заклад (центр розвитку дитини)
№ 26 «Ласкавушка» СМР

ФОП Безкоровайний Роман Сергійович

40022 м. Суми, пров. лікаря І.Дерев'янка.З 40000, м.Суми, вул.Передова 21, кВ.1 
40000, м.Суми, вул.Путивльська, 19/1

Держказначейська служба України, м.Київ р/р 11А453808050000000026002580106
Код 32779158 АТ «Райффайзен Банк Аваль» м.Київ
р/р ІІА288201720344240003000063388 

ІІА748201720344251003222063388
МФО 380805

МФО 820172 РНОКПП 3262803050
Тел/факс (0542) 250 - 191 Тел/факс +38(099) 73-555-24
Замовник ^5^1^^Р^тачальник

Заві,
\\ \ Сергійович 

Н.О.Криворотенко\^'

Безкоровайний' 
Роман

Безкоровайний Р.С.



Додаток №1

до договору від 18.01.2021 № 1 - 2021

Спецш пкація
№
п/п

Найменування продукції Од.
вим.

Кількість Ціна за 
одиницю 3 
ПДВ, грн.

Загальна 
вартість з 
ПДВ, грн.

1. Картопля кг 6000,0 12,95 77700,00

Сума Договору становить: 77700 грн. 00 коп.( Сімдесят сім тисяч сімсот гривень
00 копійок), без ПДВ.
Порядок змін умов договору про закупівлю
1. Зміни, що до договору про закупівлю можуть вноситись у випадках, визначених статтею 41 
Закону Закону та статтею 188 Господарського кодексу України, що оформлюються в такій самій 
формі, що й договір про закупівлю, а саме у письмовій формі шляхом укладання 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 зобо’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, що передбачені згідно ст.41 
Закону.__________________________________ ____________________________________________

Замовник: Постачальник:
Сумський дошкільний навчальний 
заклад (центр розвитку дитини)
№ 26 «Ласкавушка» СМР

ФОП Безкоровайний Роман Сергійович

40022 м. Суми, пров. лікаря І.Дерев’янка,3 40000, м.Суми, вул.Передова 21, кВ.1 
40000, м.Суми, вул.Путивльська, 19/1

Держказначейська служба України, м.Київ р/р ІІА453808050000000026002580106
МФО 820172 АТ «Райффайзен Банк Аваль» м.Київ
р/р СІА288201720344240003000063388 

ІІА748201720344251003222063388
МФО 380805

Код 32779158 РНОКПП 3262803050
Тел/факс (0542)250 - 191 Тел/факс +38(099) 73-555-24



ДОГОВІР № 1-2021 
на закупівлю товару за публічні кошти

м. Суми « 18 » січня 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 ФІЗИЧНА 
ОСОБА - ПІДПРИЄМЕЦЬ БЕЗКОРОВАЙНИЙ РОМАН СЕРГІЙОВИЧ, в особі 
Безкоровайного Романа Сергійовича, що діє на підставі ВИПИСКИ з СДР ЮО ФОП та ГФ, 
(далі - „Постачальник”), з іншої сторони, з урахуванням пропозиції Учасника спрощеної 
закупівлі та на підставі ст. 14, 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 -  03210000-6 Зернові культури та картопля; 
(Картопля) ( 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 може бути зменшено залежно від реального фінансування 
видатків.

2. ЯКІСТЬ ТОВАРУ
2.1. Постачальник гарантує якість товару, що постачається Замовнику за цим Договором 

відповідно до діючих стандартів за умови дотримання правил зберігання продукції.
2.2. Якщо Товар виявиться неякісним або таким, що не відповідає умовам цього Договору, 

Постачальник зобов’язаний замінити неякісний Товар. Всі витрати, пов’язані із заміною Товару 
неналежної якості, враховуючи транспортні та інші витрати, несе Постачальник.

3. ЦІНА ДОГОВОРУ
3.1. Ціна цього Договору визначена на підставі вартості пропозиції учасника-переможця 

спрощеної закупівлі становить: 103600 грн. 00 коп.( Сто три тисячі шістсот гривень 00 
копійок), без ПДВ, що передбачається з урахуванням транспортних витрат на поставку.

3.2. 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.

3.3. 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 7 (семи) банківських 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 з Державної казначейської служби в межах наявного фінансового ресурсу на єдиному 
казначейському рахунку. При цьому розрахунок за поставлений Товар може бути відстрочено до 
30 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 з 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 не пізніше 

ніж 5 днів з моменту отримання заявки від Замовника в довільній формі. Поставка має бути 
здійснена за адресою: 40022, Україна, Сумська обл., Суми, провулок лікаря Івана Дерев'янка,3.

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

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 кількостю та якістю, та іншими 
правилами, що є обов’язковими для сторін.

6.1.3 Дотримуватись інших зобов’язань , передбачених цим договором.
6.2. Замовник має 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.
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 пункті 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.
6.3.3. Поставити Товар власними силами та за свій рахунок.
6.4. Постачальник має 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 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 0,1 відсотка 

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 -  стягується штрафні санкції в розмірі 
подвійної облікової ставки НБУ за кожний день прострочення терміну оплати товарів від 
вартості несвоєчасно оплачених товарів.
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8. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
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 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. 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.
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.

12.2. Цей Договір укладається і підписується у 2 (двох) оригінальних примірниках, що 
мають однакову юридичну силу.

11. ІНШІ УМОВИ
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.
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 письмове повідомляти одна одну у випадку ухвалення 
рішення 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 
законодавством України.

12. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Замовник: Постачальник:
Сумський дошкільний навчальний 
заклад (центр розвитку дитини)
№ 26 «Ласкавушка» СМР

ФОП Безкоровайний Роман Сергійович

40022 м. Суми, пров. лікаря І.Дерев’янка,3 40000, м.Суми, вул.Передова 21, кВ.1 
40000, м.Суми, вул.Путивльська, 19/1

Держказначейська служба України, м.Київ р/р ІІА453808050000000026002580106
Код 32779158 АТ «Райффайзен Банк Аваль» м.Київ
р/р ІІА288201720344240003000063388 

ІІА748201720344251003222063388
МФО 380805

МФО 820172 РНОКПП 3262803050
Тел/факс (0542) 250- 191 Тел/факс +38(099) 73-555-24

Замовник Постачальник



Додаток №1

до договору від 18.01.2021 № 1 - 2021

Специфікація
№
п/п

Найменування продукції Од.
вим.

Кількість Ціна за 
одиницю 3 
ПДВ, грн.

Загальна 
вартість з 
ПДВ, грн.

1. Картопля кг 8000,0 12,95 103600,00

Сума Договору становить: 103600,00 гри (Сто три тисячі шістсот гривень 00 копійок)
без ПДВ.

Порядок змін умов договору про закупівлю
1. Зміни, що до договору про закупівлю можуть вноситись у випадках, визначених статтею 41 Закону 
Закону та статтею 188 Господарського кодексу України, що оформлюються в такій самій формі, що й 
договір про закупівлю, а саме у письмовій формі шляхом укладання 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 
зобо’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, що передбачені згідно ст.41 Закону._______

Замовник: Постачальник:
Сумський дошкільний навчальний 
заклад (центр розвитку дитини)
№ 26 «Ласкавушка» СМР

ФОП Безкоровайний Роман Сергійович

40022 м. Суми, пров. лікаря І.Дерев’янка,3 40000, м.Суми, вул.Передова 21, кВ.1 
40000, м.Суми, вул.Путивльська, 19/1

Держказначейська служба України, м.Київ р/р 11А453808050000000026002580106
МФО 820172 АТ «Райффайзен Банк Аваль» м.Київ
р/р ІІА288201720344240003000063388 

ІІА7482017203442510032220633 88
МФО 380805

Код 32779158 РНОКПП 3262803050
Тел/факс (0542) 250 - 191 Тел/факс +38(099) 73-555-24
Замовник Постачальник



ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення змін до договору про закупівлю 

11А-2020-12-24-003384-Ь

Найменування замовника: Сумський дошкільний навчальний заклад (центр 
розвитку дитин) №26 "Ласкавушка" Сумської 
міської ради

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави 
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в 
ЄДР:

32779158

Місцезнаходження замовника: 40022, Україна, Сумська обл., Суми, провулок 
лікаря Івана Дерев'янка, З

Унікальний номер оголошення про 
проведення конкурентної процедури 
закупівлі/спрощеної закупівлі, 
присвоєний електронною системою  
закупівель, або унікальний номер 
повідомлення про намір укласти 
договір про закупівлю (у разі 
застосування переговорної 
процедури закупівлі):

11А-2 020-12-24-003384-Ь

Номер договору про закупівлю: 1-2021

Дата укладення договору про 
закупівлю:

18 січня 2021 00:00

Найменування (для юридичної особи) 
або прізвище, ім'я, по батькові (для 
фізичної особи) учасника, з яким 
укладено договір про закупівлю:

ФОП Безкоровайний Роман Сергійович

Ідентифікаційний код в 
ЄДР/реєстраційний номер облікової 
картки платника податків учасника, з 
яким укладено договір про 
закупівлю:

3262803050

Місцезнаходження (для юридичної 
особи) або місце проживання (для 
фізичної особи) учасника, з яким 
укладено договір про закупівлю, 
номер телефону:

Україна, Суми, 40000, Сумська область, м.Суми, 
вул. Передова, буд. 21, кв.1

Дата внесення змін до договору про 
закупівлю:

18 січня 2021 00:00

Номер додаткової угоди: 1



Випадки для внесення змін до • зменшення обсягів закупівлі, зокрема з
істотних умов договору відповідно до урахуванням фактичного обсягу видатків замовника 
статті 41 Закону України «Про 
публічні закупівлі»:

Опис змін, що внесені до істотних В зв'язку зі зменшенням обсягів закупівлі, зокрема
умов договору: з урахуванням фактичного обсягу видатків та на

підставі п 3.2 основного Договору, сторони 
домовились внести зміни в додаток № 1 
специфікація до договору - Асортимент продуктів 
харчування, де обумовлюється ціна та кількість 
товару



ЗВІТ
про результати проведення процедури закупівлі 

ІІА-2020-12-24-003384-Ь 
Дата формування звіту: 18 січня 2021

Найменування замовника:

Категорія замовника:

Код згідно з ЄДРПОУ замовника:

Вид предмета закупівлі:

Узагальнена назва предмета 
закупівлі:

Код за Єдиним закупівельним  
словником:

Сумський дошкільний навчальний заклад (центр 
розвитку дитин) №26 "Ласкавушка" Сумської міської 
ради

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави 
або територіальної громади

32779158

Товари

Картопля

ДК 021:2015:03210000-6: Зернові культури та 
картопля

.....................
Назва
предмета
закупівлі

Коди відповідних 
класифікаторів 
предмета закупівлі 
(за наявності)

Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

Місце поставки 
товарів або місце 
виконання робіт 
чи надання послуг

.......... .................... ...
Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

Картопля ДК 021:2015: 
03210000-6 — Зернові 
культури та картопля

8000 кг 40022, Україна, 
Сумська область, 
Суми, провулок 
лікаря Івана 
Дерев'янка, 3.

до 31 грудня 
2021

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія Опис Тип оплати Період, Тип днів Розмір
(днів) оплати,

(%)



Поставка
товару

Розрахунки проводяться поетапно 
шляхом оплати Замовником- 
розпорядником коштів, після 
пред'явлення Постачальником 
накладних на оплату товару. Замовник 
- розпорядник коштів протягом 7 
(семи) банківських 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 ЗО днів але не пізніше 
3 1 . 1 2 . 2 0 2 1 р .

Післяоплата 7 Банківські 100

Дата оприлюднення оголошення про 
проведення процедури закупівлі:

24 грудня 2020 16:45

Кількість учасників процедури 
закупівлі:

Найменування 
учасників 
процедури 
закупівлі (для 
юридичної особи) 
або прізвище, 
ім'я, по батькові 
(для фізичної 
особи)

Ціна пропозицій 
учасника до 
початку аукціону 
(ціна пропозиції 
на переговорах у 
разі
застосування
переговорної
процедури
закупівлі)

Ціна
пропозицій
учасника
після
закінчення
аукціону

Інформація про наявність і 
відповідність установленим  
законодавством вимогам 
документів, що 
підтверджують відповідність 
учасників кваліфікаційним 
критеріям згідно зі статтею  
16 Закону України "Про 
публічні закупівлі", та 
наявність/відсутність 
обставин,установлених  
статтею 17 цього Закону

ФОП Безкоровайний 
Роман Сергійович

103 600,00 ІІАН з 
ПДВ

103 600,00 
ІІАН з ПДВ

Дата оприлюднення повідомлення 06.01.2021 15:08 
про намір укласти договір:

Підстави для прийняття рішення про Відсутні 
неукладення договору про закупівлю  
(у разі якщо в результаті проведення 
торгів не було укладено договір про 
закупівлю):



Дата укладення договору про 
закупівлю:

Найменування учасника (для 
юридичної особи) або прізвище, ім'я, 
по батькові (для фізичної особи), з 
яким укладено договір про 
закупівлю:

Місцезнаходження учасника, з яким 
укладено договір про закупівлю:

Інформація про субпідрядника (у 
разі залучення до виконання робіт 
або надання послуг):

Сума, визначена в договорі про 
закупівлю:

Дата оприлюднення оголошення з 
відомостями про укладену рамкову 
угоду, за якою укладено договір про 
закупівлю (у разі проведення 
закупівлі за рамковими угодами):

Ідентифікатор договору:

18 січня 2021

ФОП Безкоровайний Роман Сергійович

40000, Україна, Сумська обл., Суми, м.Суми, 
Передова, буд. 21, кв.1

Відсутня

103 600,00 ІІАН 

Відсутня

1-2021



«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Уповноважена особа 
Криворотенко Наталія Олександрівна

Сумський дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитин) №26
"Ласкавушка" Сумської міської ради

ДОКУМЕНТАЦІЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ СПРОЩЕНОЇ ЗАКУПІВЛІ В СИСТЕМІ ЕЛЕКТРОННИХ

ЗАКУПІВЕЛЬ
(далі-Оголошення)

ДК 021:2015 -  03210000-6 Зернові культури та картопля; (Картопля)



ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ СПРОЩЕНОЇ ЗАКУПІВЛІ В СИСТЕМІ 
ЕЛЕКТРОННИХ ЗАКУПІВЕЛЬ (далі-Оголошення)

1. Замовник:
1.1. Найменування: Сумський дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитин) №26 

"Ласкавушка" Сумської міської ради.
1.2. Код ЄДРПОУ: 32779158
1.3. Місцезнаходження: 40022, Україна, Сумська обл., Суми, провулок лікаря Івана Дерев'янка, 3.
1.4. Посадові особи Замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім’я, по 

батькові, посада та адреса, номер телефону із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, 
електронна адреса): Криворотенко Наталія Олександрівна -  Уповноважена особа (тел. 0542250191).

1.5. Категорія Замовника - Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної 
громади

2. Очікувана вартість предмета закупівлі: 103600,00 з ПДВ. Ос*
2.1. Джерело фінансування: місцевий бюджет.
З.Інформація про предмет закупівлі:
3.1. Найменування предмета закупівлі: ДК 021:2015 -  03210000-6 Зернові культури та картопля; 

(Картопля).
3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: (згідно Додатку № 1 до даного 

Оголошення).
3.3. Місце поставки товару: 40022, Україна, Сумська обл., Суми, провулок лікаря Івана Дерев'янка,

3.
3.4. Строк виконання робіт: з моменту укладання договору до 31.12.2021 року.

4. Умови оплати: Замовник - розпорядник коштів протягом 7 (семи) банківських 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..

4.1. Тип оплати: післяоплата;
4.2. Тип днів: банківські',
4.3. Розмір оплати (%): 100\
4.4. Період (днів): 7.
5.0сновні умови договору: Визначаються відповідно до положень Цивільного та 

Господарського кодексів України, з урахуванням, особливостей, визначених Законом. України «Про 
публічні закупівлі», та містяться в Додатку 2 документації електронних торгів.

6. Вимоги до учасників та спосіб їх підтвердження: Учасниками процедури закупівлі можуть 
бути усі суб'єкти господарювання незалежно від форм власності.

У Додатку 3 до цієї документації Замовником зазначаються вимоги до учасників та інформація 
про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим вимогам.

Учасники, що знаходяться на стадії Кваліфікації не мають права додатково надавати 
документи, перелічені в Додатку 3 після завершення аукціону, якщо такі документи, не були подані до 
початку аукціону. Надання документів після завершення аукціону є підставою для дискваліфікації 
пропозиції Учасника.

7. Оцінка пропозицій електронних торгів та визначення переможця: Замовник в строк, що 
становить не більше ніж 5 робочих днів з дати закінчення електронного аукціону, аналізує визначену 
системою пропозицію з найнижчою ціною на предмет відповідності учасника, що її подав, вимогам 
згідно Додатку 3, у  разі відповідності учасника вимогам Замовника, цей учасник визнається 
переможцем, закупівель, інформація про визначення переможця оприлюднюється Замовником в системі 
електронних закупівель в день прийняття рішення про визначення переможця.

8. Критерії та методика оцінки пропозицій: Ціна (100 %).
9. Розмір та умови надання забезпечення пропозицій: Не вимагається.
10. Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю: Не

вимагається.
11. Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону: 1%.
Додатки до документації:
Додаток № 1 -  Технічні вимоги до предмету закупівлі
Додаток № 2 -  Проект договору
Додаток № 3 -  Вимоги до учасників



Додаток 1
До Оголошення спрощеної закупівлі

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики
предмета закупівлі

ДК 021:2015 -  03210000-6 Зернові культури та картопля; (Картопля)

1. Місце поставки: 40022, Україна , Сумська обл., Суми, провулок лікаря Івана 
Дерев'янка, 3._______ ___________________________________________________________________
№ Найменування Кількість
1 Картопля 8000 кг.

Кількість предмета закупівлі та якісні показники: 8000 кг.. Продукція, що поставляється 
має бути урожаю 2020 року. Якісні показники картоплі свіжої продовольчої мають відповідати 
всім встановленим нормативам (згідно Закону України «Про основні принципи та вимоги до 
безпечності та якості харчових продуктів»). Бульби повинні мати круглу форму, щільну і тонку 
шкірку, невелику кількість вічок, білу м'якоть. За терміном вирощування картопля повинна 
бути середньопізньою або пізньою.

Картопля, що поставлятиметься, повинна бути одного ботанічного сорту, очищена від 
землі сухим способом. Бульби картоплі повинні бути цілими, чистими, сухими, здоровими, не 
пророслими і не зів'ялими. Картопля повинна бути однорідною за формою і забарвленням. 
Стандартний розмір бульб по найбільшому діаметру для видовжених і округлених форм до 55 
мм. Картопля повинна надходити без дефектів, обчищеною від землі. Допускаються механічні 
пошкодження - до 5%, наявність прилиплої землі - до 1%. Не допускаються бульби позеленілі, 
зів'ялі, розтиснуті, пошкоджені гризунами, гниллю, фітофторою, підмерзлі, запарені, з 
наявністю органічних і мінеральних домішок (солома, гичка, каміння).

3. Протягом дії договору про закупівлю, укладеного за результатами тендерних торгів, 
товар (предмет закупівлі) з врахуванням відсутності належних складських приміщень в 
Замовника має зберігатися за рахунок Учасника та доставлятися Замовнику за його адресою, 
транспортом і за рахунок Учасника згідно із заявкою і у кількостях, визначених Замовником.

4. Строк поставки -  з дати укладання договору до 31 грудня 2021 р.
Графік поставки -  дрібними партіями по заявці Замовника, без обмеження розміру 

мінімального замовлення.
Запропоновані учасником характеристики та вимоги мають бути не гірші, ніж вказані 

в зазначеній вище інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики 
предмета закупівлі.



СУМСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 
ЗАКЛАД (ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДЙТИНИ) 

М 26 ’ЛАСКАВУШКА" 
СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

0 /-  53І  £  Цр ос. 01 М р

ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір про закупівлю 

ІІА-2020-12-24-003384-Ь

Найменування замовника:

Категорія замовника:

Ідентифікаційний код замовника в 
ЄДР:

Місцезнаходження замовника:

Вид предмета закупівлі:

Узагальнена назва предмета 
закупівлі:

Код за Єдиним закупівельним

Сумський дошкільний навчальний заклад (центр 
розвитку дитин) №26 "Ласкавушка" Сумської міської 
ради

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави 
або територіальної громади

32779158

Україна, Суми, 40022, Сумська область, провулок 
лікаря Івана Дерев'янка, З

Товари

Картопля

ДК 021:2015:03210000-6: Зернові культури та
словником: картопля

Назва
предмета
закупівлі

Коди та назви 
відповідних 
класифікаторів 
предмета закупівлі і 
частин предмета 
закупівлі (лотів) (за 
наявності)

Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

Місце поставки 
товарів ;ібо місце 
виконання робіт 
чи надання 
послуг

Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

Картопля ДК 021:2015: 03210000-6 
— Зернові культури та 
картопля

8000 кг Україна, Суми, 
40022, Сумськ;, 
область, провулок 
лікаря Івана 
Дерев'янка, 3.

до 31 грудня
2021

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

— 1
Подія Опис Тип о п л а т и П е р і о д ,  і Т и н  д н і в  Р о з м і р

( д н і в )  • ! оплати,
(%)



Поставка Розрахунки проводяться поетапно 
товару шляхом оплати Замовником- 

розпорядником коштів, після
і пред'явлення Постачальником 

накладних на оплату товару. Замовник 
- розпорядник коштів протягом 7 
(семи) банківських 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 ЗО днів але не пізніше 
3 1 . 1 2 . 2 0 2 1 р .

Найменування переможця ФОП Безкоровайний Роман Сергійович
процедури закупівлі/спрощеної
закупівлі (для юридичної особи) або
прізвище, ім'я, по батькові (за
наявності) (для фізичної особи):

Ціна тендерної 103 600,00 ПАН з ПДВ
пропозиції/пропозиції:

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі і  Опис Сума

Місцевий бюджет 103С00 IIАН



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

ПРОТОКОЛ
ЩОДО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ УПОВНОВАЖЕНОЮ ОСОБОЮ

18.01.2021 р. № 4 м. Суми

Враховуючи статті 10 та 14 Закону України «Про публічні закупівлі», Положення про 
уповноважену особу, за результатами підписання Договору про закупівлю по предмету ДК 
021:2015 -  03210000-6 Зернові культури та картопля; (Картопля).

У відповідності до статті 10 Закону України «Про публічні закупівлі», договір про 
закупівлю та всі додатки до нього безоплатно через авторизовані електронні майданчики 
оприлюднюється Замовником на веб-порталі Уповноваженого органу протягом трьох 
робочих днів з дня його укладення. Замовником укладений договір про закупівлю тому у 
відповідності до статті 10 Закону України «Про публічні закупівлі» виникає обов’язок, щодо 
його оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу.

Оприлюднити договір про закупівлю та за результатом оприлюднення договору про 
закупівлю та формування звіту про результати проведення спрощеної закупівлі на веб- 
порталі Уповноваженого органу -  визначити спрощену закупівлі по предмету закупівлі -

ВИРІШ ИЛА:

ЗАВЕРШЕНОЮ.

Уповноважена особа Криворотенко Наталія Олександрівна



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

ПРОТОКОЛ
ЩОДО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ УПОВНОВАЖЕНОЮ ОСОБОЮ

06.01.2021 р. № 3 м. Суми

Керуючись статтями 10. 11 та 14 Закону України «Про публічні закупівлі», 
Положенням про уповноважену особу, за результатами розгляду пропозиції учасника 
ФОП Безкоровайний Роман Сергійович .

1. Визначити переможцем спрощеної закупівлі за предметом: ДК 021:2015 -  
03210000-6 Зернові культури та картопля; (Картопля) учасника торгів -  ФОП 
Безкоровайний Роман Сергійович (далі -  переможець).

2. Ухвалити рішення про намір укласти договір про закупівлю з переможцем 
спрощеної закупівлі.

3. Протягом одного дня з дня ухвалення цього рішення оприлюднити через 
авторизований електронний майданчик на веб-порталі Уповноваженого органу в 
порядку, встановленому Уповноваженим органом та Законом, повідомлення про намір 
укласти договір про закупівлю.

ВИРІШ ИЛА:

Уповноважена особа Криворотенко Наталія Олександрівна



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

ПРОТОКОЛ
ЩОДО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ УПОВНОВАЖЕНОЮ ОСОБОЮ

24Л2.2020 р. № 2 м. Суми

Враховуючи статті 4, 11 та 14 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі -  Закону), 
Положення про уповноважену особу, з метою організації закупівлі за предметом: ДК 021:2015 -  
03210000-6 Зернові культури та картопля; (Картопля) (далі -  Предмет закупівлі), враховуючи 
очікувану вартість предмета закупівлі та керуючись ч. 2 ст. 4 Закону

1. Закупівлю за предметом закупівлі здійснити шляхом проведення спрощеної закупівлі 
відповідно до вимог Закону.

2. Забезпечити проведення спрощеної закупівлі в межах законодавства.
3. Подати на оприлюднення через авторизований електронний майданчик оголошення про 

проведення спрощеної закупівлі на веб-порталі Уповноваженого органу у порядку, передбаченому у 
ст. 10 та 14 Закону.

4. Затвердити проект Договору, вимоги до предмета закупівлі та пропозиції учасників 
(додаються).

5. Подати на оприлюднення через авторизований електронний майданчик проект договору, 
вимоги до предмета закупівлі та вимоги до учасника шляхом завантаження окремих файлів до 
оголошення про проведення спрощеної закупівлі на веб-порталі Уповноваженого органу в порядку, 
передбаченому у ст. 10 та 14 Закону.

ВИРІШ ИЛА:

Уповноважена особа Криворотенко Наталія Олександрівна



ОГОЛОШЕННЯ
про проведення спрощеної/допорогової закупівлі 

СА-2020-12-24-003384-Ь

Найменування замовника: Сумський дошкільний навчальний заклад (центр 
розвитку дитин) №26 "Ласкавушка" Сумської міської 
ради

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави 
або територіальної громади

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 32779158

Місцезнаходження замовника: 40022, Україна, Сумська обл., Суми, провулок лікаря 
Івана Дерев'янка, З

Контактна особа замовника, 
уповноважена здійснювати зв'язок з 
учасниками:

Криворотенко Наталія Олександрівна, 
+ 380542250191, с5п226@икг.пеІ

Вид предмета закупівлі:

Узагальнена назва предмета 
закупівлі:

Товари

Картопля

Код за Єдиним закупівельним  
словником:

ДК 021:2015:03210000-6: Зернові культури та 
картопля

Назва
предмета
закупівлі

Коди відповідних 
класифікаторів 
предмета закупівлі 
(за наявності)

Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

Місце поставки 
товарів або місце 
виконання робіт 
чи надання послуг

Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

Картопля ДК 021:2015: 
03210000-6 — Зернові 
культури та картопля

8000 кг 40022, Україна, 
Сумська область, 
Суми, провулок 
лікаря Івана 
Дерев'янка, 3.

до 31 грудня 
2021

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія Опис Тип оплати Період, Тип днів Розмір
(днів) оплати,

.............................................................................................. .......................................................................... ...................... .......... .............. ............. ...............
(%)



Поставка Розрахунки проводяться поетапно 
товару шляхом оплати Замовником- 

розпорядником коштів, після 
пред'явлення Постачальником 
накладних на оплату товару. Замовник 
- розпорядник коштів протягом 7 
(семи) банківських 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 ЗО днів але не пізніше 
31.12.2021р.

Післяоплата і 7 Банківські 100

Розмір бюджетного призначення за 103 600,00 ІІАН 
кошторисом або очікувана вартість 
предмета закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі:

................................... ..................................................................................
Джерело фінансування закупівлі Опис Сума

Місцевий бюджет 103600 ІМНІ і

Розмір мінімального кроку 
пониження ціни:

Математична формула, яка буде 
застосовуватися при проведенні 
електронного аукціону для 
визначення показників інших 
критеріїв оцінки:

Кінцевий строк подання тендерних 
пропозицій:

Розмір забезпечення тендерних 
пропозиції (якщо замовник вимагає 
його надати):

Вид забезпечення тендерних відсутній
пропозиції (якщо замовник вимагає 
його надати):

Дата та час розкриття тендерних 06 січня 2021 00:01
пропозицій

518,00 ІІАН 

відсутня

06 січня 2021 00:00 

0,00 ІІАН



Дата та час проведення 
електронного аукціону:

Строк, на який укладається рамкова 
угода:

відсутній

відсутній

Кількість учасників, з якими буде 
укладено рамкову угоду:

відсутня



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

РІШЕННЯ № і
уповноваженої особи 

про затвердження річного плану закупівель на 2021 рік

24.12.2020 р. м. Суми

ПОРЯДОК ДЕННИИ:
1. Про затвердження річного плану закупівель на 2021 рік та його оприлюднення.

1. У річному плані замовника на 2021 рік, необхідно відобразити спрощену процедуру закупівлі з 
метою відбору постачальника по предмету - Картопля.

Відповідно до наказу МЕРТУ № 708 від 15.04.2020 року, предмет закупівлі товарів і послуг 
визначається замовником згідно з пунктами 21 та 34 частини першої статті 1 Закону та на основі 
національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник”, затвердженого 
наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23 грудня 2015 року № 1749 (далі -  
Єдиний закупівельний словник), за показником четвертої цифри основного словника.

Відповідно до статті 4 Закону України «Про публічні закупівлі», річний план та зміни до нього 
безоплатно оприлюднюються замовником в електронній системі закупівель протягом п’яти робочих 
днів з дня затвердження річного плану та змін до нього.

Забезпечити оприлюднення річного плану закупівель на 2021 рік відповідно до ст. 4 Закону 
України «Про публічні закупівлі»:

Визначити назву предмета закупівлі на підставі наказу МЕРТУ № 708 від 15.04.2020 року, згідно з 
пунктами 21 та 34 частини першої статті 1 Закону та на основі Єдиного закупівельного словника, за 
показником четвертої цифри основного словника:

ДК 021:2015 -  03210000-6 Зернові культури та картопля; (Картопля).
Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі. 103600,00 грн.
Код економічної класифікації видатків бюджету (для бюджетних коштів). 2230.
Вид закупівлі. Спрощена закупівля.
Орієнтовний початок проведення -  грудень 2020 року.

Уповноважена особа Криворотенко Наталія Олександрівна



Додаткова угода №1 
до договору № 2 -  2021 від 18 січня 2021 року

м. Суми « 18 » січня 2021 р.

Постачальник: ФІЗИЧНА ОСОБА - ПІДПРИЄМЕЦЬ БЕЗКОРОВАЙНИЙ 
РОМАН СЕРГІЙОВИЧ, в особі Безкоровайного Романа Сергійовича, що діє на підставі 
ВИПИСКИ з ЄДР ЮО ФОП та ГФ, 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 пропозиції 
Учасника спрощеної закупівлі та на підставі ст. 14, 41 Закону України «Про публічні 
закупівлі» (далі -  Закон), разом- Сторони, уклали цю Додаткову угоду (далі -  Угода) до 
договору на закупівлю товару за публічні кошти № 2-2021 від 18.01.2021 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 3.2 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: 60580 грн. 00 коп.( Шістдесят тисяч 

п’ятсот вісімдесят гривень 00 копійок), без ПДВ.
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.

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, РЕКЕИЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Замовник: Постачальник:
Сумський дошкільний навчальний 
заклад (центр розвитку дитини)
№ 26 «Ласкавушка» СМР

ФОП Безкоровайний Роман Сергійович

40022 м. Суми, пров. лікаря І.Дерев’янка,3 40000, м.Суми, вул.Передова 21, кВ.1 
40000, м.Суми, вул.Путивльська, 19/1

Держказначейська служба України, м.Київ р/р ИА453808050000000026002580106
Код 32779158 АТ «Райффайзен Банк Аваль» м.Київ
р/р ИА288201720344240003000063388 

ИА748201720344251003222063388
МФО 380805

МФО 820172 РНОКПП 3262803050
Тел/факс (0542) 250 - 191 Тел/факс 55-24

/ / л и

Н.О.Криворотенко

ик

Безкоровайний Р.С.



Додаток №1
до договору від 18.01.2021 № 2 -  2021 

Специфікація ______________ _____________
№
п/п

Найменування продукції Од.
вим.

Кількість Ціна за 
одиницю 3 
ПДВ, грн.

Загальна  
вартість з 
ПДВ, грн.

1. Буряк кг 850 12,00 10200,00
2. Цибуля кг 1000 14,00 14000,00
3. Морква кг 1000 14,00 14000,00
4. Капуста білокачанна кг 1000 12,00 12000,00
5. Огірок свіжий кг 50 36,00 1800,00
6. Яблуко кг 100 28,00 2800,00
7. Лимони кг 80 46,00 3680,00
8. Кабачки кг 70 30,00 2100,00

Сума Договору становить: 60580 грн. 00 коп.( Шістдесят тисяч п’ятсот вісімдесят 
гривень 00 копійок), без ПДВ.
Порядок змін умов договору про закупівлю
1. Зміни, що до договору про закупівлю можуть вноситись у випадках, визначених статтею 41 
Закону Закону та статтею 188 Господарського кодексу України, що оформлюються в такій самій 
формі, що й договір про закупівлю, а саме у письмовій формі шляхом укладання 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 повного 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 зобо’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, що передбачені згідно ст.41 
Закону.

Замовник: Постачальник:
Сумський дошкільний навчальний 
заклад (центр розвитку дитини)
№ 26 «Ласкавушка» СМР

ФОП Безкоровайний Роман Сергійович

40022 м. Суми, пров. лікаря І.Дерев’янка,3 40000, м.Суми, вул.Передова 21, кВ.1 
40000, м.Суми, вул.Путивльська, 19/1

Держказначейська служба України, м.Київ р/р УА453808050000000026002580106
МФО 820172 АТ «Райффайзен Банк Аваль» м.Київ
р/р ІІА288201720344240003000063388 

УА748201720344251003222063388
МФО 380805

Код 32779158 РНОКПП 3262803050
Тел/факс (0542) 250 - 191 Т е л /ф а і^ з ^ д а ^ З -5 5 5-24

\\

Н . О. Криворотенко

Безкоровайниіг 
Ромав 

Сергійі(
І д е н т м ф ц

1[на *л-'
Безкоровайний Р.С.



і ДОГОВІР № 2-2021 
на закупівлю товару за публічні кошти

м. Суми « 18 » січня 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 ФІЗИЧНА 
ОСОБА - ПІДПРИЄМЕЦЬ БЕЗКОРОВАЙНИЙ РОМАН СЕРГІЙОВИЧ, в особі 
Безкоровайного Романа Сергійовича, що діє на підставі ВИПИСКИ з ЄДР ЮО ФОП та ГФ, 
(далі - „Постачальник”), з іншої сторони, з урахуванням пропозиції Учасника спрощеної 
закупівлі та на підставі ст. 14, 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 — 03220000-9 «Овочі, фрукти та горіхи»
(буряк, цибуля, морква, капуста білокачанна, огірок свіжий, яблуко, лимони, кабачки) ( 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 може бути зменшено залежно від реального фінансування 
видатків.

2. ЯКІСТЬ ТОВАРУ
2.1. Постачальник гарантує якість товару, що постачається Замовнику за цим Договором 

відповідно до діючих стандартів за умови дотримання правил зберігання продукції.
2.2. Якщо Товар виявиться неякісним або таким, що не відповідає умовам цього Договору, 

Постачальник зобов’язаний замінити неякісний Товар. Всі витрати, пов’язані із заміною Товару 
неналежної якості, враховуючи транспортні та інші витрати, несе Постачальник.

3. ЦІНА ДОГОВОРУ
3.1. Ціна цього Договору визначена на підставі вартості пропозиції учасника-переможця 

спрощеної закупівлі становить: 85200 грн. 00 коп.( Вісімдесят п’ять тисяч двісті гривень 00 
копійок), без ПДВ, що передбачається з урахуванням транспортних витрат на поставку.

3.2. 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.

3.3. 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 7 (семи) банківських 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 з Державної казначейської служби в межах наявного фінансового ресурсу на єдиному 
казначейському рахунку. При цьому розрахунок за поставлений Товар може бути відстрочено до 
30 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 з коштів місцевого бюджету на 2021 рік.
4.3. Усі розрахунки за Договором проводяться у безготівковій формі, шляхом банківських 

переказів в національній валюті України.

1



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

ніж 5 днів з моменту отримання заявки від Замовника в довільній формі. Поставка має бути 
здійснена за адресою: 40022, Україна, Сумська обл., Суми, провулок лікаря Івана Дерев'янка,3.

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

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 кількостю та якістю, та іншими 
правилами, що є обов’язковими для сторін.

6.1.3 Дотримуватись інших зобов’язань , передбачених цим договором.
6.2. Замовник має 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.
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 пункті 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.
6.3.3. Поставити Товар власними силами та за свій рахунок.
6.4. Постачальник має 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 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 0,1 відсотка 

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 -  стягується штрафні санкції в розмірі 
подвійної облікової ставки НБУ за кожний день прострочення терміну оплати товарів від 
вартості несвоєчасно оплачених товарів.
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8. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
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 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. 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.
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.

12.2. Цей Договір укладається і підписується у 2 (двох) оригінальних примірниках, що 
мають однакову юридичну силу.

11. ІНШІ УМОВИ
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.
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.
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11.5 Сторони зобов’язуються письмове повідомляти одна одну у випадку ухвалення 
рішення 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 
законодавством України.

12. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Замовник: Постачальник:
Сумський дошкільний навчальний 
заклад (центр розвитку дитини)
№ 26 «Ласкавушка» СМР

ФОП Безкоровайний Роман Сергійович

40022 м. Суми, пров. лікаря І.Дерев’янка,3 40000, м.Суми, вул.Передова 21, кВ. 1 
40000, м.Суми, вул.Путивльська, 19/1

Держказначейська служба України, м.Київ р/р ІІА453808050000000026002580106
Код 32779158 АТ «Райффайзен Банк Аваль» м.Київ
р/р ИА288201720344240003000063388 

ІІА748201720344251003222063388
МФО 380805

МФО 820172 РНОКПП 3262803050
Тел/факс(0542) 250 - 191 Тел/факс +38(099) 73-555-24

Замовник Постачальник
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Додаток №1

до договору від 18.01.2021 № 2 -  2021

Специфікація

№
п/п

Н айменування продукції Од.
вим.

Кількість Ціна за 
одиницю 3 
ПДВ, грн.

Загальна  
вартість з 
ПДВ, грн.

1. Буряк кг 1000 12,00 12000,00
2. Цибуля кг 1300 14,00 18200,00
3. Морква кг 1300 14,00 18200,00
4. Капуста білокачанна кг 1300 12,00 15600,00
5. Огірок свіжий кг 50 36,00 1800,00
6. Яблуко кг 400 28,00 11200,00
7. Лимони кг 100 46,00 4600,00
8. Кабачки кг 120 30,00 3600,00

Сума Договору становить: 85200,00 грн (Вісімдесят п’ять тисяч двісті гривень 00 
копійок) без ПДВ.

Порядок змін умов договору про закупівлю
1. Зміни, що до договору про закупівлю можуть вноситись у випадках, визначених статтею 41 Закону 
Закону та статтею 188 Господарського кодексу України, що оформлюються в такій самій формі, що й 
договір про закупівлю, а саме у письмовій формі шляхом укладання 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

Замовник: Постачальник:
Сумський дошкільний навчальний 
заклад (центр розвитку дитини)
№ 26 «Ласкавушка» СМР

ФОП Безкоровайний Роман Сергійович

40022 м. Суми, пров. лікаря І.Дерев’янка,3 40000, м.Суми, вул.Передова 21, кВ.1 
40000, м.Суми, вул.Путивльська, 19/1

Держказначейська служба України, м.Київ р/р ІІА453 808050000000026002580106
МФО 820172 АТ «Райффайзен Банк Аваль» м.Київ
р/р ИА288201720344240003000063388 

ПА748201720344251003222063388
МФО 380805

Код 32779158 РНОКПП 3262&Ш&0
Тел/факс (0 5 4 2 )^5 ^3 ^9 4 ^ Тел/факс

Завідувач .Криворотенко

Іостача;
'Безкоровайний'' 

Роман 
Сергійович

Ідентифікацій^

Іі а Безкоровайний Р.С.



ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення змін до договору про закупівлю 

ІІА-2020-12-24-015901-С

Найменування замовника: Сумський дошкільний навчальний заклад (центр 
розвитку дитин) №26 "Ласкавушка" Сумської 
міської ради

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави 
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в 
ЄДР:

32779158

Місцезнаходження замовника: 40022, Україна, Сумська обл., Суми, провулок 
лікаря Івана Дерев'янка, З

Унікальний номер оголошення про 
проведення конкурентної процедури 
закупівлі/спрощеної закупівлі, 
присвоєний електронною системою  
закупівель, або унікальний номер 
повідомлення про намір укласти 
договір про закупівлю (у разі 
застосування переговорної 
процедури закупівлі):

ІІА-2020-12-24-015901-с

Номер договору про закупівлю: 2-2021

Дата укладення договору про 
закупівлю:

18 січня 2021 00:00

Найменування (для юридичної особи) 
або прізвище, ім'я, по батькові (для 
фізичної особи) учасника, з яким 
укладено договір про закупівлю:

ФОП Безкоровайний Роман Сергійович

Ідентифікаційний код в 
ЄДР/реєстраційний номер облікової 
картки платника податків учасника, з 
яким укладено договір про 
закупівлю:

3262803050

Місцезнаходження (для юридичної 
особи) або місце проживання (для 
фізичної особи) учасника, з яким 
укладено договір про закупівлю, 
номер телефону:

Україна, Суми, 40000, Сумська область, м.Суми, 
вул. Передова, буд. 21, кв.1

Дата внесення змін до договору про 
закупівлю:

18 січня 2021 00:00

Номер додаткової угоди: 1



Випадки для внесення змін до 
істотних умов договору відповідно до 
статті 41 Закону України «Про 
публічні закупівлі»:

Опис змін, що внесені до істотних 
умов договору:

• зменшення обсягів закупівлі, зокрема з 
урахуванням фактичного обсягу видатків замовника

В зв'язку зі зменшенням обсягів закупівлі, зокрема
з урахуванням фактичного обсягу видатків та на 
підставі п 3.2 основного Договору, сторони 
домовились внести зміни в додаток № 1 
специфікація до договору - Асортимент продуктів 
харчування, де обумовлюється ціна та кількість 
товару



ЗВІТ
про результати проведення процедури закупівлі 

ІІА-2020-12-24-015901-е 
Дата формування звіту: 18 січня 2021

Найменування замовника: Сумський дошкільний навчальний заклад (центр 
розвитку дитин) №26 "Ласкавушка" Сумської міської 
ради

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави 
або територіальної громади

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 32779158

Вид предмета закупівлі: Товари

Узагальнена назва предмета 
закупівлі:

буряк, цибуля, морква, капуста білокачанна, огірок 
свіжий, яблуко, лимони, кабачки

Код за Єдиним закупівельним  
словником:

ДК 021:2015:03220000-9: Овочі, фрукти та горіхи

Назва
предмета
закупівлі

Коди відповідних 
класифікаторів 
предмета закупівлі 
(за наявності)

Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

Місце поставки 
товарів або місце 
виконання робіт чи 
надання послуг

Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

Буряк ДК 021:2015: 
03220000-9 — Овочі, 
фрукти та горіхи

1000 кг 40022, Україна, 
Сумська область,
Суми, провулок лікаря 
Івана Дерев'янка, 3.

до 31 грудня 
2021

Цибуля ДК 021:2015: 
03220000-9 — Овочі, 
фрукти та горіхи

1300 кг 40022, Україна, 
Сумська область,
Суми, провулок лікаря 
Івана Дерев'янка, 3.

до 31 грудня 
2021

Морква ДК 021:2015: 
03220000-9 — Овочі, 
фрукти та горіхи

1300 кг 40022, Україна, 
Сумська область,
Суми, провулок лікаря 
Івана Дерев'янка, 3.

до 31 грудня 
2021

Капуста
білокачанна

ДК 021:2015: 
03220000-9 — Овочі, 
фрукти та горіхи

1300 кг 40022, Україна, 
Сумська область,
Суми, провулок лікаря 
Івана Дерев'янка, 3.

до 31 грудня 
2021

Огірок свіжий ДК 021:2015: 
03220000-9 — Овочі, 
фрукти та горіхи

50 кг 40022, Україна, 
Сумська область,
Суми, провулок лікаря 
Івана Дерев'янка, 3.

до 31 грудня 
2021



Яблуко ДК 021:2015: 
03220000-9 — Овочі, 
фрукти та горіхи

400 кг 40022, Україна, 
Сумська область, 
Суми, провулок лікаря 
Івана Дерев'янка, 3.

, -  і 

до 31 грудня 
2021

Лимони ДК 021:2015: 
03220000-9 — Овочі, 
фрукти та горіхи

100 кг 40022, Україна, 
Сумська область,
Суми, провулок лікаря 
Івана Дерев'янка, 3.

до 31 грудня 
2021

Кабачки ДК 021:2015: 
03220000-9 — Овочі, 
фрукти та горіхи

120 кг 40022, Україна, 
Сумська область,
Суми, провулок лікаря 
Івана Дерев'янка, 3.

до 31 грудня 
2021

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія Опис Тип оплати Період,
(днів)

Тип днів Розмір
оплати,
(%)

Поставка
товару

Розрахунки проводяться поетапно 
шляхом оплати Замовником- 
розпорядником коштів, після 
пред'явлення Постачальником 
накладних на оплату товару. Замовник 
- розпорядник коштів протягом 7 
(семи) банківських 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 ЗО днів але не пізніше 
31.12.2021 р

Післяоплата 7 Банківські 100

Дата оприлюднення оголошення про 24 грудня 2020 17:00 
проведення процедури закупівлі:

Кількість учасників процедури 
закупівлі:

1



Найменування 
учасників 
процедури 
закупівлі (для 
юридичної особи) 
або прізвище, 
ім'я, по батькові 
(для фізичної 
особи)

тгЦіна пропозицій 
учасника до 
початку аукціону 
(ціна пропозиції 
на переговорах у 
разі
застосування
переговорної
процедури
закупівлі)

Ціна
пропозицій
учасника
після
закінчення
аукціону

Інформація про наявність і 
відповідність установленим 
законодавством вимогам 
документів, що 
підтверджують відповідність 
учасників кваліфікаційним 
критеріям згідно зі статтею  
16 Закону України "Про 
публічні закупівлі", та 
наявність/відсутність 
обставин, установлених 
статтею 17 цього Закону

ФОП Безкоровайний 
Роман Сергійович

85 200,00 IIАН з 
ПДВ

85 200,00 ІІАН 
з ПДВ

Дата оприлюднення повідомлення 
про намір укласти договір:

06.01.2021 15:09

Підстави для прийняття рішення про 
неукладення договору про закупівлю  
(у разі якщо в результаті проведення 
торгів не було укладено договір про 
закупівлю):

Відсутні

Дата укладення договору про 
закупівлю:

18 січня 2021

Найменування учасника (для 
юридичної особи) або прізвище, ім'я, 
по батькові (для фізичної особи), з  
яким укладено договір про 
закупівлю:

ФОП Безкоровайний Роман Сергійович

Місцезнаходження учасника, з яким 
укладено договір про закупівлю:

40000, Україна, Сумська обл., Суми, м.Суми, вул. 
Передова, буд. 21, кв.1

Інформація про субпідрядника (у 
разі залучення до виконання робіт 
або надання послуг):

Відсутня

Сума, визначена в договорі про 
закупівлю:

85 200,00 11АН

Дата оприлюднення оголошення з Відсутня 
відомостями про укладену рамкову 
угоду, за якою укладено договір про 
закупівлю (у разі проведення 
закупівлі за рамковими угодами):

Ідентифікатор договору: 2-2021



СУМСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 
ЗАКЛАД (ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДЙТИНИ) 

№ 26 "ЛАСКАВУШКА" 
СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПОВІДОМЛЕННЯ

06 ОР. М
про намір укласти договір про закупівлю 

ІІА-2020-12-24-015901-е

Найменування замовника: Сумський дошкільний навчальний заклад (центр 
розвитку дитин) №26 "Ласкавушка" Сумської міської 
ради

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави 
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в 
ЄДР:

32779158

Місцезнаходження замовника: Україна, Суми, 40022, Сумська область, провулок 
лікаря Івана Дерев'янка, З

Вид предмета закупівлі: Товари

Узагальнена назва предмета 
закупівлі:

буряк, цибуля, морква, капуста білокачанна, огірок 
свіжий, яблуко, лимони, кабачки

Код за Єдиним закупівельним  
словником:

ДК 021:2015:03220000-9: Овочі, фрукти та горіхи

Назва
предмета
закупівлі

Коди та назви 
відповідних 
класифікаторів 
предмета закупівлі і 
частин предмета 
закупівлі (лотів) (за 
наявності)

Кількість 
товарів або 
обсяг
виконання 
робіт чи 
надання 
послуг

Місце поставки 
товарів або місце 
виконання робіт чи 
надання послуг

Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

Буряк ДК 021:2015: 03220000-9 
— Овочі, фрукти та 
горіхи

1000 кг Україна, Суми, 40022, 
Сумська область, 
провулок лікаря Івана 
Дерев'янка, 3.

до 31 грудня
2021

Цибуля ДК 021:2015: 03220000-9 
— Овочі, фрукти та 
горіхи

1300 кг Україна, Суми, 40022, 
Сумська область, 
провулок лікаря Івана 
Дерев'янка, 3.

до 31 грудня 
2021

Морква ДК 021:2015: 03220000-9 
— Овочі, фрукти та 
горіхи

1300 кг Україна, Суми, 40022, 
Сумська область, 
провулок лікаря Івана 
Дерев'янка, 3.

до 31 грудня 
2021

Капуста
білокачанна

ДК 021:2015: 03220000-9 
— Овочі, фрукти га 
горіхи

1300 кг Україна, Суми, 40022, 
Сумська область, 
провулок лікаря Івана 
Дерев'янка, 3.

до 31 грудня 
2021



Огірок свіжий ДК 021:2015: 03220000-9 
— Овочі, фрукти та 
горіхи

50 кг Україна, Суми, 40022, 
Сумська область, 
провулок лікаря Івана 
Дерев'янка, 3.

до 31 грудня 
2021

Яблуко ДК 021:2015: 03220000-9 
— Овочі, фрукти та 
горіхи

•

400 кг Україна, Суми, 40022, 
Сумська область, 
провулок лікаря Івана 
Дерев'янка, 3.

до 31 грудня 
2021

Лимони ДК 021:2015: 03220000-9 
— Овочі, фрукти та 
горіхи

100 кг Україна, Суми, 40022, 
Сумська область, 
провулок лікаря Івана 
Дерев'янка, 3.

до 31 грудня 
2021

Кабачки ДК 021:2015: 03220000-9 
— Овочі, фрукти та 
горіхи

120 кг Україна, Суми, 40022, 
Сумська область, 
провулок лікаря Івана 
Дерев'янка, 3.

до 31 грудня
2021

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

........
Подія Опис Тип оплати Період,

(днів)
Тип днів

і
Розмір
оплати,
(%)

Поставка
товару

Розрахунки проводяться поетапно 
шляхом оплати Замовником- 
розпорядником коштів, після 
пред'явлення Постачальником 
накладних на оплату товару. Замовник 
- розпорядник коштів протягом 7 
(семи) банківських 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 ЗО днів але не пізніше 
31.12.2021р

Післяоплата 7 Банківські 100

Найменування переможця ФОП Безкоровайний Роман Сергійович
процедури закупівлі/спрощеної
закупівлі (для юридичної особи) або
прізвище, ім'я, по батькові (за
наявності) (для фізичної особи):

Ціна тендерної 85 200,00 ЦАН з ПДВ
пропозиції/пропозиції:

Джерело фінансування закупівлі:



Джерело фінансування закупівлі Опис Сума

Місцевий бюджет ! 87770 ІІАН



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

ПРОТОКОЛ
ЩОДО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ УПОВНОВАЖЕНОЮ ОСОБОЮ

18.01.2021 р. № 4 м. Суми

Враховуючи статті 10 та 14 Закону України «Про публічні закупівлі», Положення про 
уповноважену особу, за результатами підписання Договору про закупівлю по предмету ДК 
021:2015, код 03220000-9 -  «Овочі, фрукти та горіхи» (буряк, цибуля, морква, капуста 
білокачанна, огірок свіжий, яблуко, лимони, кабачки).

У відповідності до статті 10 Закону України «Про публічні закупівлі», договір про 
закупівлю та всі додатки до нього безоплатно через авторизовані електронні майданчики 
оприлюднюється Замовником на веб-порталі Уповноваженого органу протягом трьох 
робочих днів з дня його укладення. Замовником укладений договір про закупівлю тому у 
відповідності до статті 10 Закону України «Про публічні закупівлі» виникає обов’язок, щодо 
його оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу.

Оприлюднити договір про закупівлю та за результатом оприлюднення договору про 
закупівлю та формування звіту про результати проведення спрощеної закупівлі на веб- 
порталі Уповноваженого органу -  визначити спрощену закупівлі по предмету закупівлі -

ВИРІШ ИЛА:

ЗАВЕРШЕНОЮ.

Уповноважена особа Криворотенко Наталія Олександрівна



ПРОТОКОЛ
ЩОДО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ УПОВНОВАЖЕНОЮ ОСОБОЮ 

06.01.2021 р. № 3 м. Суми

Керуючись статтями 10, 11 та 14 Закону України «Про публічні закупівлі», 
Положенням про уповноважену особу, за результатами розгляду пропозиції учасника 
ФОП Безкоровайний Роман Сергійович

ВИРІШ ИЛА:
1. Визначити переможцем спрощеної закупівлі за предметом: ДК 021:2015, код 

03220000-9 -  «Овочі, фрукти та горіхи» (буряк, цибуля, морква, капуста білокачанна, 
огірок свіжий, яблуко, лимони, кабачки) учасника торгів -  ФОП Безкоровайний Роман 
Сергійович (далі -  переможець).

2. Ухвалити рішення про намір укласти договір про закупівлю з переможцем 
спрощеної закупівлі.

3. Протягом одного дня з дня ухвалення цього рішення оприлюднити через 
авторизований електронний майданчик на веб-порталі Уповноваженого органу в 
порядку, встановленому Уповноваженим органом та Законом, повідомлення про намір 
укласти договір про закупівлю. , /

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

Уповноважена особа Криворотенко Наталін Олександрівна



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

ПРОТОКОЛ
ЩОДО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ УПОВНОВАЖЕНОЮ ОСОБОЮ

24Л2.2020 р. № 2 м. Суми

Враховуючи статті 4, 11 та 14 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі -  Закону), 
Положення про уповноважену особу, з метою організації закупівлі за предметом: ДК 021:2015, код 
03220000-9 -  «Овочі, фрукти та горіхи» (буряк, цибуля, морква, капуста білокачанна, огірок свіжий, 
яблуко, лимони, кабачки) (далі -  Предмет закупівлі), враховуючи очікувану вартість предмета 
закупівлі та керуючись ч. 2 ст. 4 Закону

1. Закупівлю за предметом закупівлі здійснити шляхом проведення спрощеної закупівлі 
відповідно до вимог Закону.

2. Забезпечити проведення спрощеної закупівлі в межах законодавства.
3. Подати на оприлюднення через авторизований електронний майданчик оголошення про 

проведення спрощеної закупівлі на веб-порталі Уповноваженого органу у порядку, передбаченому у 
ст. 10 та 14 Закону.

4. Затвердити проект Договору, вимоги до предмета закупівлі та пропозиції учасників 
(додаються).

5. Подати на оприлюднення через авторизований електронний майданчик проект договору, 
вимоги до предмета закупівлі та вимоги до учасника шляхом завантаження окремих файлів до 
оголошення про проведення спрощеної закупівлі на веб-порталі Уповноваженого органу в порядку, 
передбаченому у ст. 10 та 14 Закону.

ВИРІШ ИЛА:

Уповноважена особа Криворотенко Наталія Олександрівна



«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Уповноважена особа 
Криворотенко Наталія Олександрівна

Сумський дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитин) №26
"Ласкавушка" Сумської міської ради

ДОКУМЕНТАЦІЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ СПРОЩЕНОЇ ЗАКУПІВЛІ В СИСТЕМІ ЕЛЕКТРОННИХ

ЗАКУПІВЕЛЬ
(далі-Оголошення)

ДК 021:2015, код 03220000-9 -  «Овочі, фрукти та горіхи» (буряк, цибуля, морква, капуста 
білокачанна, огірок свіжий, яблуко, лимони, кабачки)

м.Суми -  2020



ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ СПРОЩЕНОЇ ЗАКУПІВЛІ В СИСТЕМІ 
ЕЛЕКТРОННИХ ЗАКУПІВЕЛЬ (далі-Оголошення)

1. Замовник:
1.1. Найменування: Сумський дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитин) №26 

"Ласкавушка " Сумської міської ради.
1.2. Код ЄДРПОУ: 32779158
1.3. Місцезнаходження: 40022, Україна, Сумська обл., Суми, провулок лікаря Івана Дерев'янка, 3.
1.4. Посадові особи Замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім’я, по 

батькові, посада та адреса, номер телефону із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, 
електронна адреса): Криворотенко Наталія Олександрівна -  Уповноважена особа (тел. 0542250191).

1.5. Категорія Замовника - Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної 
громади

2. Очікувана вартість предмета закупівлі: 87770,00 з ПДВ.
2.1. Джерело фінансування: місцевий бюджет.
З.Інформація про предмет закупівлі:
3.1. Найменування предмета закупівлі: ДК 021:2015, код 03220000-9 -  «Овочі, фрукти та горіхи» 

(буряк, цибуля, морква, капуста білокачанна, огірок свіжий, яблуко, лимони, кабачки).
3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: (згідно Додатку № 1 до даного 

Оголошення).
3.3. Місце поставки товару: 40022, Україна, Сумська обл., Суми, провулок лікаря Івана Дерев'янка,

3.
3.4. Строк виконання робіт: з моменту укладання договору до 31.12.2021 року.
4. Умови оплати: Замовник - розпорядник коштів протягом 7 (семи) банківських 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..

4.1. Тип оплати: післяоплата;
4.2. Тип днів: банківські',
4.3. Розмір оплати (%): 100\
4.4. Період (днів): 7.
5.0сновні умови договору: Визначаються відповідно до положень Цивільного та 

Господарського кодексів України, з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про 
публічні закупівлі», та містяться в Додатку 2 документації електронних торгів.

6. Вимоги до учасників та спосіб їх підтвердження: Учасниками процедури закупівлі можуть 
бути усі суб'єкти господарювання незалежно від форм власності.

У Додатку 3 до цієї документації Замовником зазначаються вимоги до учасників та інформація 
про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим вимогам.

Учасники, що знаходяться на стадії Кваліфікації не мають права додатково надавати 
документи, перелічені в Додатку 3 після завершення аукціону, якщо такі документи не були подані до 
початку аукціону. Надання документів після завершення аукціону є підставою для дискваліфікації 
пропозиції Учасника.

7. Оцінка пропозицій електронних торгів та визначення переможця: Замовник в строк, що 
становить не більше ніж 5 робочих днів з дати закінчення електронного аукціону, аналізує визначену 
системою пропозицію з найнижчою ціною на предмет відповідності учасника, що її подав, вимогам 
згідно Додатку 3, у  разі відповідності учасника вимогам Замовника, цей учасник визнається 
переможцем закупівель, інформація про визначення переможця оприлюднюється Замовником в системі 
електронних закупівель в день прийняття рішення про визначення переможця.

8. Критерії та методика оцінки пропозицій: Ціна (100 %).
9. Розмір та умови надання забезпечення пропозицій: Не вимагається.
10. Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю: Не

вимагається.
11. Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону: 1%.
Додатки до документації:
Додаток № 1 -  Технічні вимоги до предмету закупівлі
Додаток № 2 -  Проект договору
Додаток № 3 -  Вимоги до учасників



Додаток 1
До Оголошення спрощеної закупівлі

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики
предмета закупівлі

ДК 021:2015, код 03220000-9 -  «Овочі, фрукти та горіхи» (буряк, цибуля, морква, капуста 
білокачанна, огірок свіжий, яблуко, лимони, кабачки)

1. Місце поставки: 40022, Україна, Сумська обл., Суми, провулок лікаря Івана Дерев'янка, 3. 
Кількість:
1. Буряк - 1000 кг.
2. Цибуля - 1300 кг.
3. Морква - 1300 кг.
4. Капуста білокачанна - 1300 кг.
5 .  Огірок свіжий - 50 кг.
6. Яблуко -  400 кг.
7. Лимони - 100 кг.
8. Кабачки -120 кг.

№
п/п

Найменування
предмету
закупівлі

Опис та характеристики товару

1 Буряк столовий 
червоний

Буряк свіжий. Корнеплоди повинні бути чисті, цілі, свіжі, незів’ялі, 
не надтріснуті, без ураження хворобами, без зайвої зовнішньої 
вологи; середнього розміру темно-червоний різних відтінків. Вищого 
сорту. Тара повинна бути чистою, сухою, без сторонніх запахів та 
призначена для транспортування.

2 Цибуля Цибуля ріпчаста повинна бути: вищого сорту, визрілі, чисті, цілі, 
непророслі, не уражені хворобами, з сухими зовнішніми лусками 
(сорочкою); без ознак загнивання, запарення, відмороження; 
солодкі на смак, білого кольору. Тара повинна бути чистою, сухою, 
без сторонніх запахів та призначена для транспортування овочів.

3 Кабачки Кабачки свіжі. Плоди повинні бути вищого сорту не 
допускається продукція з ознаками гниття і псування з нормальною 
вологістю поверхні, без стороннього запаху і присмаку. Окрім того, 
плоди повинні бути твердими, без порожнин, без тріщин, 
відповідного ступеня стиглості, але без перестиглого насіння. Тара 
повинна бути чистою, сухою, без сторонніх запахів та 
призначена для транспортування свіжих овочів.

4 Огірок свіжий Огірки ґрунтові свіжі. Плоди повинні бути вищого сорту, цілі, 
здорові, чисті, недеформовані, без механічних пошкоджень, 
зеленого кольору, з плодоніжкою. Не допускається поставка гнилих, 
запарених, підморожених, в’ялих, покручених, жовтих з грубим 
шкірястим насінням. Довжина плоду до 11 см, максимальна товщина 
-  до 2.5 см. Тара повинна бути чистою, сухою, без сторонніх запахів 
та призначена для транспортування свіжих овочів.



5
Морква

Морква свіжа. Плоди повинні бути цілими, чистими, здоровими, 
сухими, непророслими, цілком сформовані, незів’ялими, не тріснуті, 
не пошкоджені шкідниками, непотворні. Без стороннього запаху и 
присмаку. Щільні або менш щільні, але не розпушені. Головки 
повинні буті зачищені, насиченого помаранчевого кольору. 
Довжина кожного корнеплоду від 12 до 15 сантиметрів, в діаметрі у 
місці найбільшого розрізу -  від 3 до 5 сантиметрів. Тара повинна 
бути чистою, сухою, без сторонніх запахів та призначена для 
транспортування.

6
Капуста білокачанна

Капуста білоголова свіжа. Головки свіжі, цілі, здорові, чисті, цілком 
сформовані, непророслі, без пошкоджень шкідниками. Без 
стороннього запаху і присмаку, без гнилі та цвілі. Щільні або менш 
щільні, але не розпушені. Головки повинні бути зачищені до щільно 
прилеглих зелених або білих листків. Тара повинна бути чистою, 
сухою, без сторонніх запахів та призначена для транспортування.

7 Лимони Лимони мають бути свіжі, чисті, стиглі, без механічних 
пошкоджень, без пошкоджень шкідниками та хворобами, з рівно 
зрізаною біля основи плода плодоніжкою. Запах та смак повинні 
бути властиві свіжим лимонам, без стороннього запаху та 
присмаку. Забарвлення -  світло-жовте, жовте. Не допускаються -  
плоди зелені, підморожені та гнилі. Поверхня-суха Тара (картонні 
харчові коробки або ящики з фанери), яка має бути використана для 
пакування та транспортування плодів, повинна бути чистою, сухою, 
не пошкодженою, не повинна мати стороннього запаху.

8 Яблуко Яблука свіжі мають бути вирощені в природних умовах, без 
перевищеного вмісту хімічних речовин. Повинні бути свіжими, 
цілими, чистими, без механічних пошкоджень, не пошкоджені 
хворобами і шкідниками, достатньої зрілості, без ознак гнилі. Колір 
відповідно до сорту, без плям. Мають бути обмеженими ПЛОДИ 3 

натисками, градобоїнами, ударами, пошкоджені шкідниками і 
хворобами. У яблуках вищого гатунку не допускається загар, 
в’янення, підшкірна плямистість, побурення м ’якоті. 
Транспортуються яблука в картонних харчових коробках. Вага від 
0,150 кг одного плоду. Плоди відсортовані однієї ваги.

Якість товару має відповідати законодавчо встановленим вимогам до товару, що 
закуповується.

2. Протягом дії договору про закупівлю, укладеного за результатами тендерних торгів, 
товар (предмет закупівлі) з врахуванням відсутності належних складських приміщень в 
Замовника має зберігатися за рахунок Учасника та доставлятися Замовнику за його адресою, 
транспортом і за рахунок Учасника згідно із заявкою і у кількостях, визначених Замовником.

3. Строк поставки -  з дати укладання договору до 31 грудня 2021 р.
Графік поставки -  дрібними партіями по заявці Замовника, без обмеження розміру 

мінімального замовлення.
Запропоновані учасником характеристики та вимоги мають бути не гірші, ніж вказані 

в зазначеній вище інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики 
предмета закупівлі.



ОГОЛОШЕННЯ
про проведення спрощеної/допорогової закупівлі 

ІІА-2 02 0-12-24-015901-е

Найменування замовника: Сумський дошкільний навчальний заклад (центр 
розвитку дитин) №26 "Ласкавушка" Сумської міської 
ради

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави 
або територіальної громади

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 32779158

Місцезнаходження замовника: 40022, Україна, Сумська обл., Суми, провулок лікаря 
Івана Дерев'янка, З

Контактна особа замовника, 
уповноважена здійснювати зв'язок з 
учасниками:

Криворотенко Наталія Олександрівна, 
+ 380542250191, Йп226@икг.пе1

Вид предмета закупівлі: Товари

Узагальнена назва предмета 
закупівлі:

буряк, цибуля, морква, капуста білокачанна, огірок 
свіжий, яблуко, лимони, кабачки

Код за Єдиним закупівельним  
словником:

ДК 021:2015:03220000-9: Овочі, фрукти та горіхи

Назва
предмета
закупівлі

Коди відповідних 
класифікаторів 
предмета закупівлі 
(за наявності)

Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

Місце поставки 
товарів або місце 
виконання робіт чи 
надання послуг

Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

Буряк ДК 021:2015: 
03220000-9 — Овочі, 
фрукти та горіхи

1000 кг 40022, Україна, 
Сумська область,
Суми, провулок лікаря 
Івана Дерев'янка, 3.

до 31 грудня 
2021

Цибуля ДК 021:2015: 
03220000-9 — Овочі, 
фрукти та горіхи

1300 кг 40022, Україна, 
Сумська область,
Суми, провулок лікаря 
Івана Дерев'янка, 3.

до 31 грудня 
2021

Морква ДК 021:2015: 
03220000-9 — Овочі, 
фрукти та горіхи

1300 кг 40022, Україна, 
Сумська область,
Суми, провулок лікаря 
Івана Дерев'янка, 3.

до 31 грудня 
2021

Капуста
білокачанна

ДК 021:2015: 
03220000-9 — Овочі, 
фрукти та горіхи

1300 кг 40022, Україна, 
Сумська область,
Суми, провулок лікаря 
Івана Дерев'янка, 3.

до 31 грудня 
2021



Огірок свіжий ДК 021:2015: 
03220000-9 — Овочі, 
фрукти та горіхи

50 кг 40022, Україна, 
Сумська область,
Суми, провулок лікаря 
Івана Дерев'янка, 3.

до 31 грудня 
2021

Яблуко ДК 021:2015: 
03220000-9 — Овочі, 
фрукти та горіхи

400 кг 40022, Україна, 
Сумська область,
Суми, провулок лікаря 
Івана Дерев'янка, 3.

-З!до 31 грудня 
2021

! Лимони ДК 021:2015: 
03220000-9 — Овочі, 
фрукти та горіхи

100 кг 40022, Україна, 
Сумська область,
Суми, провулок лікаря 
Івана Дерев'янка, 3.

до 31 грудня 
2021

Кабачки

і{

ДК 021:2015: 
03220000-9 — Овочі, 
фрукти та горіхи

120 кг 40022, Україна, 
Сумська область,
Суми, провулок лікаря 
Івана Дерев'янка, 3.

до 31 грудня 
2021

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія Опис Тип оплати Період,
(днів)

Тип днів Розмір
оплати,
(%)

Поставка
товару

Розрахунки проводяться поетапно 
шляхом оплати Замовником- 
розпорядником коштів, після 
пред'явлення Постачальником 
накладних на оплату товару. Замовник 
- розпорядник коштів протягом 7 
(семи) банківських 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 ЗО днів але не пізніше 
31.12.2021 р

Післяоплата 7 Банківські 100

Розмір бюджетного призначення за 87 770,00 ІІАН 
кошторисом або очікувана вартість 
предмета закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума

Місцевий бюджет 87770 ПАН



Розмір мінімального кроку 
пониження ціни:

438,85 УАН

Математична формула, яка буде відсутня
застосовуватися при проведенні 
електронного аукціону для 
визначення показників інших 
критеріїв оцінки:

Кінцевий строк подання тендерних 06 січня 2021 00:00 
пропозицій:

Розмір забезпечення тендерних 0,00 ІІАН
пропозиції (якщо замовник вимагає 
його надати):

Вид забезпечення тендерних відсутній
пропозиції (якщо замовник вимагає 
його надати):

Дата та час розкриття тендерних 06 січня 2021 00:02
пропозицій

Дата та час проведення відсутній
електронного аукціону:

Строк, на який укладається рамкова відсутній 
угода:

Кількість учасників, з якими буде відсутня
укладено рамкову угоду:



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

уповноваженої особи 
про затвердження річного плану закупівель на 2021 рік

24.12.2020 р. м. Суми

ПОРЯДОК ДЕННИИ:
Про затвердження річного плану закупівель на 2021 рік та його оприлюднення.

1. У річному плані замовника на 2021 рік, необхідно відобразити спрощену процедуру закупівлі з 
метою відбору постачальника по предмету - ДК 021:2015, код 03220000-9 -  «Овочі, фрукти та горіхи» 
(буряк, цибуля, морква, капуста білокачанна, огірок свіжий, яблуко, лимони, кабачки).

Відповідно до наказу МЕРТУ № 708 від 15.04.2020 року, предмет закупівлі товарів і послуг 
визначається замовником згідно з пунктами 21 та 34 частини першої статті 1 Закону та на основі 
національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник”, затвердженого 
наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23 грудня 2015 року № 1749 (далі -  
Єдиний закупівельний словник), за показником четвертої цифри основного словника.

Відповідно до статті 4 Закону України «Про публічні закупівлі», річний план та зміни до нього 
безоплатно оприлюднюються замовником в електронній системі закупівель протягом п’яти робочих 
днів з дня затвердження річного плану та змін до нього.

Забезпечити оприлюднення річного плану закупівель на 2021 рік відповідно до ст. 4 Закону 
України «Про публічні закупівлі»:

Визначити назву предмета закупівлі на підставі наказу МЕРТУ № 708 від 15.04.2020 року, згідно з 
пунктами 21 та 34 частини першої статті 1 Закону та на основі Єдиного закупівельного словника, за 
показником четвертої цифри основного словника:

ДК 021:2015, код 03220000-9 -  «Овочі, фрукти та горіхи» (буряк, цибуля, морква, капуста 
білокачанна, огірок свіжий, яблуко, лимони, кабачки).

Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі. 87770,00 грн.
Код економічної класифікації видатків бюджету (для бюджетних коштів). 2230.
Вид закупівлі. Спрощена закупівля.
Орієнтовний початок проведення -  грудень 2020 року.

Уповноважена особа Криворотенко Наталія Олександрівна


