
ДОГОВІР №2 
про закупівлю товару за публічні кошти

м. Суми 16 Січня 2021 р.

Сумський спеціальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №20 
"Посмішка" м. Суми, Сумської області, в особі завідувачки Розман-Лі Аліса Василівна, що 
діє на підставі Статуту, (далі — „Замовник”), з однієї сторони, і Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Сумська продуктова компанія», в особі директора Бутрима Олександра 
Вікторовича, що діє на підставі Статуту (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, код 15510000-6 Молоко та вершки (Молоко 
пастеризоване 2,5% жирності) (надалі - Товар), а Замовник прийняти і оплатити такий Говар.
1.2. Кількість, асортимент та вартість товарів, що підлягають поставці у відповідності до 
пропозиції учасника-переможця закупівлі та згідно із Специфікацією, що є невідємним 
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 86 184,00 грн. (вісмдесят шість тисяч сто вісімдесят чотири 
гривень 00 копійок) з 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 
Державної казначейської служби в межах наявного фінансового ресурсу на єдиному 
казначейському рахунку. При цьому розрахунок за поставлений Товар може бути відстрочено 
до 60 (шістдесяти) календарних днів але не пізніше 31.12.2021р.

У разі затримання бюджетного фінансування розрахунок за поставлений Товар 
здійснюється протягом 3 (трьох) банківських днів з дати отримання Замовником на свій рахунок 
бюджетних коштів, призначених на фінансування закупівлі.
4.2. Фінансування Договору здійснюється 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: Україна, 40022, Сумська обл., місто Суми, вулиця Лучанська, будинок 
27.

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 кількістю та якістю, та іншими 
правилами, що є обов’язковими для Сторін.
6.1.3. Дотримуватись інших зобов’язань, передбачених цим договором.
6.2. Замовник 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 пунктах 4.1 Договору (відсутність печатки, підписів 
тощо).
6.3. Постачальник зобов’язаний:
6.3.1. Забезпечити поставку Товару, у строки, встановлені цим Договором.
6.3.2. Забезпечити поставку Товару, якість якого відповідає умовам, установленим розділом 2 
цього Договору.
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 своїх зобов'язань за Договором Сторони 
несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.
7.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при закупівлі товарів за 
бюджетні кошти Постачальник сплачує Замовнику штрафні санкції (неустойка, штраф, пеня) у 
розмірі, визначеному відповідно до п.п. 7.3.1, 7.3.2, цього Договору, а у разі здійснення 
попередньої оплати Постачальник, крім сплати зазначених штрафних санкцій, повертає 
Замовнику кошти з урахуванням індексу інфляції.
7.3. Види порушень та санкції за них, установлені Договором:
7.3.1. за поставку Постачальником неякісних товарів стягується штраф у розмірі двадцяти 
відсотків вартості неякісних товарів;



7.3.2. за порушення строків поставки товарів стягується пеня у розмірі 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 -  стягуються штрафні санкції в розмірі 
подвійної облікової ставки НБУ за кожний день прострочення терміну оплати товарів від 
вартості несвоєчасно оплачених товарів.

8.ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання 
зобов’язань за Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під 
час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, 
епідемія, епізоотія, війна тощо).
8.2. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії обставин 
непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3 (трьох) днів з моменту їх виникнення 
повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.
8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є документи, які 
видаються відповідними компетентними органами.
8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більш ніж 30 (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.
10.2. Цей Договір укладається і підписується у 2 (двох) оригінальних примірниках, що мають 
однакову юридичну силу.

11. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ
11.1. Договір складено у двох примірниках, кожний із яких має однакову юридичну силу, по 
одному для кожної із сторін.
11.2. Умови даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою сторін з обов’язковим 
складанням відповідної додаткової угоди до цього Договору.
11.3. Умови цього Договору не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції. Істотні 
умови цього Договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання Сторонами 
своїх зобов’язань у повному обсязі, крім випадків передбачених ст. 41 Закону України «Про 
публічні закупівлі», а саме:

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

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



дизельного пального, газу та електричної енергії;
3) покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до 

збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;
4) продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо

* •

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

5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості 
(обсягу) та якості товарів, робіт і послуг), у тому числі у разі коливання ціни товару на ринку.
11.4. Зміни та доповнення до цього Договору мають юридичну силу за умов, якщо вони 
оформлені письмово, зареєстровані і підписані уповноваженими представниками Сторін, 
завірені печатками, а у разі їх відсутності власним підписом керівників.
11.5. Сторони зобов’язуються письмово повідомляти одна одну у випадку ухвалення рішення 
про ліквідацію, реорганізацію або банкрутство однієї із Сторін у термін не пізніше 3-х кален
дарних 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 

Сумський спеціальний дошкільний 
навчальний заклад (ясла-садок) №20 

"Посмішка" м. Суми, Сумської області
Код СДРПОУ: 31548151
адреса: Україна, 40022, Сумська обл., місто 
Суми, вулиця Лучанська, будинок 27; 
банківські реквізити: р/р 
ІІА598201720344270002000063401 
,Держказначейська служба України, м. Київ , 
МФО 820172

ПОСТАЧАЛЬНИК 
ТОВ “Сумська продуктова компанія”

адреса: 40007, м. Суми, вул. Промислова, 2;
банківські реквізити:
р/р ПА823375460000026000055041423
в Сумська філія АТ КБ «Приватбанк»
МФО 337546
Код СДРПОУ 41589304
тел.: +380675685989
е-шаіі: зрс_2017@икг.пе!



Додаток №1 
до договору 2 від 16 січня 2021р.

СПЕЦИФІКАЦІЯ
- Л

№ Найменування
товару

Одиниця
виміру

Кількість Ціна за 
одиницю, 
без ПДВ, 

грн.

Ціна за 
одиницю, 3 
ПДВ, фн.

Загальна 
вартість без 
ПДВ, грн.

Загальна 
вартість з 
ПДВ, грн.

1 Молоко 
пастеризоване 
2,5% жирності

кг. 4560 15,75 18,90 71 820,00 86 184,00

Сума Договору становить: 86 184,00 грн. (вісмдесят шість тисяч сто вісімдесят 
чотири гривень 00 копійок) з ПДВ.

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

ЗАМОВНИК 
Сумський спеціальний дошкільний 

навчальний заклад (ясла-садок) №20 
"Посмішка" м. Суми, Сумської області

Код ЄДРПОУ: 31548151
адреса: Україна, 40022, Сумська обл., місто 
Суми, вулиця Дунайська, будинок 27; 
банківські реквізити: р/р 
11А5£8гО1720344270002000063401 
, ДержкавЦачейська служба України, м. Київ , 
МФО

ПОСТАЧАЛЬНИК 
ТОВ “Сумська продуктова компанія”

адреса: 40007, м. Суми, вул. Промислова, 2; 
банківські реквізити: 
р/р ІІА823375460000026000055041423 
в Сумська філія АТ КБ «Приватбанк» 
МФО 337546 
Код ЄДРПОУ 41589304 
тел.: +380675685989
е-гпаіі: §рс іеі

ан-Лі А.В.

Директор ;ТдаЗВА
Шіа”

м.п. КОД

грим О.В.


