
 
26.08.21 
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) 

                   Найменування предмета закупівлі із зазначенням коду ДК 021:2015 : Філе куряче,  ДК 
021:2015: 15110000-2 М’ясо 
                   Вид процедури: відкриті торги  
                   Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-08-25-010804-a 
                   Очікувана вартість предмету закупівлі/ розмір бюджетного призначення : 449 400 грн. (Чотириста 
сорок дев’ять тисяч чотириста грн. 00 коп). 
                   Обгрунтування очікуваної вартістості предмету закупівлі: Розрахунок очікуваної вартості предмета 
закупівлі здійснено на підставі моніторингу цін на споживчому ринку продукції, які діють на дату прийняття рішення про 
закупівлю, а також інформації Головного управління статистики у Дніпропетровській області від 09.08.2021 № 06-
08/2652- Про споживчі ціни на продукти харчування. Розрахунок здійснено відповідно до кількості дітей та норм 
дитячого харчування, з дотриманням вимог Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, 
затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 № 
298/227 «Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах» (далі – 
Інструкція)  та Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затвердженого Наказом 
Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства освіти і науки України 01.06.2005 №242/329 та зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 15.06.2005  за №661/10941. 
Обгрунтування технічний та якісних характеристик предмета закупівлі: 
Запропонована Учасником продукція, повинна відповідати санітарно-гігієнічним нормам, вимогам до продуктів, які 
використовуються  для харчування дітей, а саме не повинна містити  штучних барвників, ароматизаторів, 
підсолоджувачів, підсилювачів смаку, консервантів (п.1.4 Спільного наказу МОіН та МОЗ У від 15.08.2006р №620/563), а 
також ГМО (п.6.8 ст.9 Закону України «Про дитяче харчування» від 14.09.2006р №142-5). 
Товари, які закуповуються, повинні бути зареєстровані в Україні та мати дозвіл на застосування (використання) 
відповідно до вимог, визначених Законодавством. 
На момент поставки термін придатності до споживання товару повинен складати не менше  80%  до загального терміну 
придатності до споживання. 
Постачання товару здійснюється партіями відповідно до заявки замовника, в робочі дні з 07:00 до 12:00 години. 
Поставка здійснюється не пізніше трьох робочих днів з моменту одержання відповідної заявки замовника. 
Учасник визначає ціну на товар, який він пропонує поставити, з урахуванням ціни на товар, податків і зборів, що 
сплачуються або мають бути сплачені, витрат на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, сплату 
митних тарифів, усіх інших витрат та згідно з вимогами чинного законодавства щодо формування ціни на відповідний 
товар. 

Технічні вимоги до продукції 
  

№ Опис Вимог 

1 

Філе куряче  (охолоджене) 
Філе  курей-бройлерів, без шкіри та кісток, без будь-яких видимих чужорідних матеріалів, бруду та крові, без стороннього 
запаху, в вакуумних упаковках до 14 кг. Не ушкоджене, ціле. Маркування тари за допомогою наклеєної паперової етикетки, на 
якій вказані номер ГОСТ  ДСТУ або ТУ, «без ГМО», вага, дата розфасовки, термін реалізації, умови зберігання. Курятина повинна 
відповідати умовам ГОСТ  ДСТУ або ТУ, які діють на момент проведення процедури закупівлі. Термін придатності до споживання 
товару повинен складати не менше, ніж 80% загального терміну придатності споживання Супровідні документи повинні містити 
найменування товару, дату виготовлення, термін придатності, походження товару, найменування виробника тощо. Якість 
відповідно до ГОСТ  ДСТУ або ТУ та інших документів, що діють на території України. Поставка з дотриманням холодового 
ланцюга. 

 


