
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру  

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних  

коштів» (зі змінами)) 

1 Назва предмета закупівлі 

 

ДК 021:2015: 15110000-2 М'ясо  

М'ясо яловичини вищого ґатунку (м’якоть 

охолоджена), м'ясо свинини 1-ї категорії (м’якоть 

охолоджена), філе куряче охолоджене,стегно куряче 

охолоджене  

 

 

2 Вид процедури Відкриті торги 

3 Ідентифікатор закупівлі UA-2021-12-31-003626-c 

4 

Обґрунтування технічних та 

якісних характеристик 

предмета закупівлі 

 

Кількісною характеристикою предмета закупівлі є обсяг, 

необхідний для забезпечення харчування учнів закладу, 

розрахований на підставі затвердженого меню та кількості 

учнів забезпечених гарячим харчуванням.                                                                    

М'ясо яловичини вищого ґатунку (м’якоть охолоджена) -

880кг, м'ясо свинини 1-ї категорії (м’якоть охолоджена)  -

850 кг.; філе куряче охолоджене – 1200 кг., стегно куряче 

охолоджене – 1400 кг.  

• Товар повинен відповідати вимогам державних стандартів, 

чинним нормативним документам, затвердженим у 

встановленому законодавством України порядку, вимогам, 

зокрема: Закону України «Про основні принципи та вимоги до 

безпечності та якості харчових продуктів» від 23.12.1997 

№771/97-ВР, Закону України «Про охорону дитинства» від 

26.04.2001 №2402-III, спільного наказу МОН України та МОЗ 

України «Щодо невідкладних заходів з організації харчування 

дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних 

закладах» від 15.08.2006 № 620/563, Постанови Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження Порядку надання послуг 

з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та 

професійно-технічних навчальних закладах, а також іншій 

нормативно-технічній документації та чинним нормативним 

документам, затвердженим у встановленому законодавством 

України порядку. 

• Товар має постачатися і розвантажуватись транспортом та 

силами Учасника за заявками Замовника з наданням копії 

документів для підтвердження його якості.   

• Товар  постачається окремими партіями протягом загального 

строку поставки (протягом 2022 року) за заявками Замовника  

(не менше 2 разів на тиждень). Заявка направляється 



Замовником у любій йому доступній формі (телефоном, 

письмово, факсом, електронною поштою тощо). 

Документи що є підтвердженням необхідних технічних та 

якісних характеристик предмету закупівлі: 

1. Декларація виробника або посвідчення про якість, де 

вказується номер, назва та адреса виробника, дата 

виготовлення товару на підприємстві і термін реалізації, 

не більше місячної давнини відносно кінцевої дати 

подання тендерних пропозицій.  
   

6 
Очікувана вартість 

предмета закупівлі 
604850,00 грн. з ПДВ 

7 
Обґрунтування очікуваної 

вартості предмета закупівлі 

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена методом 

порівняння ринкових цін, аналізу комерційних пропозицій 

постачальників. Також при визначені очікуваної вартості 

закупівлі враховувалась інформація, що міститься в 

мережі Інтернет у відкритому доступі, у тому числі в 

електронній системі Prozorro.  

 


