Додаток
до листа Управління
від "15"лютого 2021 №227/01-08
Інформація щодо процедур закупівель
на виконання Постанови Кабінету Міністрів України «Про ефективне використання державних коштів» від 11.10.2016 №710 (зі змінами)

№
п/п

1

Найменування
предмета закупівлі із
зазначенням коду
ЄЗС

Вид та
ідентифікатор
процедури
закупівлі

Очікувана
вартість
предмета
закупівлі

М’ясо яловичини
охолоджене (м’якоть
великими шматками
без кісток)

Відкриті торги

966 812,00
грн з ПДВ

UA-2021-02-08002845-c

ДК
021:2015:151100002: М’ясо

2

Овочі оброблені
(капуста квашена
(без додавання
оцту); огірки
квашені (без
додавання оцту);
томатна паста (без
додавання оцту);

Відкриті торги
UA-2021-02-10001554-c

722 000,00
грн з ПДВ

Обґрунтування
технічних та якісних характеристик
предмета закупівлі

очікуваної вартості предмета
закупівлі

Якісні та технічні характеристики предмета
закупівлі обумовлені вимогами
щодо якості продукту харчування згідно із
встановленими
стандартами
та
нормативно-правовими актами, умовами
(ТУ, ДСТУ) та державним стандартам
(ГОСТ), діючим на території України до
цієї категорії товарів.
Під час підготовки технічної специфікації
до предмету закупівлі
враховані
нормативні правові акти щодо норм та
порядку організації харчування учнів у
закладах освіти.
У замовника є необхідність у закупівлі
товару даного виду, оскільки за своїми
якісними та технічними характеристиками
найбільше відповідає вимогам та потребам
замовника. Закупівля оголошена у зв’язку з
необхідністю організації безперебійного
харчування в закладах освіти м.БілгородаДністровського
Якісні та технічні характеристики предмета
закупівлі обумовлені вимогами
щодо якості продукту харчування згідно із
встановленими
стандартами
та
нормативно-правовими актами, умовами
(ТУ, ДСТУ) та державним стандартам
(ГОСТ), діючим на території України до
цієї категорії товарів.
Під час підготовки технічної специфікації
до предмету закупівлі
враховані

Розрахунок очікуваної вартості
обумовлений
статистичними
даними про середні споживчі ціни
на продукти харчування за грудень
2020р.
та
норм
харчування
затверджених
Постановою
Кабінету Міністрів України від
22.11.2004
№1591
«Про
затвердження норм харчування у
навчальних
та
оздоровчих
закладах». При цьому на підставі
проведенного
попереднього
моніторингу
цін
станом
на
12.01.2021р в торгових меражах/
супермаркетах
м.БілгородаДністровського
зроблено
розрахунок очікуваної вартості.

Розрахунок очікуваної вартості
обумовлений
статистичними
даними про середні споживчі ціни
на продукти харчування за грудень
2020р.
та
норм
харчування
затверджених
Постановою
Кабінету Міністрів України від
22.11.2004
№1591
«Про
затвердження норм харчування у
навчальних
та
оздоровчих

3

ікра кабачкова (без
додавання оцту);
квасоля натуральна
консервована;
горошок зелений
консервований) та
оброблені фрукти
(повидло фруктове;
сухофрукта;
родзинки)
ДК 021:2015:
15330000-0 Оброблені фрукти та
овочі
Молоко
пастеризоване, не
менше 2,5% жир.

Відкриті торги

1 706 400,00
грн з ПДВ

UA-2021-02-08009392-a

ДК
021:2015:155100006: Молоко та вершки

4

Сметана, 15% жир.,
кефір, 2,5 % жир.
ДК
021:2015:155500008: Молочні продукти
різні

Відкриті торги
UA-2021-02-08002660-c

282 531,00
грн з ПДВ

нормативні правові акти щодо норм та
порядку організації харчування учнів у
закладах освіти.
У замовника є необхідність у закупівлі
товару даного виду, оскільки за своїми
якісними та технічними характеристиками
найбільше відповідає вимогам та потребам
замовника. Закупівля оголошена у зв’язку з
необхідністю організації безперебійного
харчування в закладах освіти м.БілгородаДністровського.

закладах». При цьому на підставі
проведенного
попереднього
моніторингу
цін
станом
на
12.01.2021р в торгових меражах/
супермаркетах
м.БілгородаДністровського
зроблено
розрахунок очікуваної вартості.

Якісні та технічні характеристики предмета
закупівлі обумовлені вимогами
щодо якості продукту харчування згідно із
встановленими
стандартами
та
нормативно-правовими актами, умовами
(ТУ, ДСТУ) та державним стандартам
(ГОСТ), діючим на території України до
цієї категорії товарів.
Під час підготовки технічної специфікації
до предмету закупівлі
враховані
нормативні правові акти щодо норм та
порядку організації харчування учнів у
закладах освіти.
У замовника є необхідність у закупівлі
товару даного виду, оскільки за своїми
якісними та технічними характеристиками
найбільше відповідає вимогам та потребам
замовника. Закупівля оголошена у зв’язку з
необхідністю організації безперебійного
харчування в закладах освіти м.БілгородаДністровського
Якісні та технічні характеристики предмета
закупівлі обумовлені вимогами
щодо якості продукту харчування згідно із
встановленими
стандартами
та
нормативно-правовими актами, умовами
(ТУ, ДСТУ) та державним стандартам
(ГОСТ), діючим на території України до
цієї категорії товарів.

Розрахунок очікуваної вартості
обумовлений
статистичними
даними про середні споживчі ціни
на продукти харчування за грудень
2020р.
та
норм
харчування
затверджених
Постановою
Кабінету Міністрів України від
22.11.2004
№1591
«Про
затвердження норм харчування у
навчальних
та
оздоровчих
закладах». При цьому на підставі
проведенного
попереднього
моніторингу
цін
станом
на
12.01.2021р в торгових меражах/
супермаркетах
м.БілгородаДністровського
зроблено
розрахунок очікуваної вартості.

Розрахунок очікуваної вартості
обумовлений
статистичними
даними про середні споживчі ціни
на продукти харчування за грудень
2020р.
та
норм
харчування
затверджених
Постановою
Кабінету Міністрів України від
22.11.2004
№1591
«Про

5

Яйця курячі свіжі, І
категорії
ДК
021:2015:031400004: Продукція
тваринництва та
супутня продукція

6

М’ясо свинини
охолоджене (пісна
(без кісток), не
нижче І категорії,
м’ясна, обрізна,
великими шматками)
ДК
021:2015:151100002: М’ясо

Відкриті торги

209 975,00
грн з ПДВ

UA-2021-02-08008866-a

Відкриті торги
UA-2021-02-08005072-b

297 200,00
грн з ПДВ

Під час підготовки технічної специфікації
до предмету закупівлі
враховані
нормативні правові акти щодо норм та
порядку організації харчування учнів у
закладах освіти.
У замовника є необхідність у закупівлі
товару даного виду, оскільки за своїми
якісними та технічними характеристиками
найбільше відповідає вимогам та потребам
замовника. Закупівля оголошена у зв’язку з
необхідністю організації безперебійного
харчування в закладах освіти м.БілгородаДністровського
Якісні та технічні характеристики предмета
закупівлі обумовлені вимогами
щодо якості продукту харчування згідно із
встановленими
стандартами
та
нормативно-правовими актами, умовами
(ТУ, ДСТУ) та державним стандартам
(ГОСТ), діючим на території України до
цієї категорії товарів.
Під час підготовки технічної специфікації
до предмету закупівлі
враховані
нормативні правові акти щодо норм та
порядку організації харчування учнів у
закладах освіти.
У замовника є необхідність у закупівлі
товару даного виду, оскільки за своїми
якісними та технічними характеристиками
найбільше відповідає вимогам та потребам
замовника. Закупівля оголошена у зв’язку з
необхідністю організації безперебійного
харчування в закладах освіти м.БілгородаДністровського
Якісні та технічні характеристики предмета
закупівлі обумовлені вимогами
щодо якості продукту харчування згідно із
встановленими
стандартами
та
нормативно-правовими актами, умовами
(ТУ, ДСТУ) та державним стандартам
(ГОСТ), діючим на території України до
цієї категорії товарів.
Під час підготовки технічної специфікації
до предмету закупівлі
враховані
нормативні правові акти щодо норм та
порядку організації харчування учнів у

затвердження норм харчування у
навчальних
та
оздоровчих
закладах». При цьому на підставі
проведенного
попереднього
моніторингу
цін
станом
на
12.01.2021р в торгових меражах/
супермаркетах
м.БілгородаДністровського
зроблено
розрахунок очікуваної вартості.

Розрахунок очікуваної вартості
обумовлений
статистичними
даними про середні споживчі ціни
на продукти харчування за грудень
2020р.
та
норм
харчування
затверджених
Постановою
Кабінету Міністрів України від
22.11.2004
№1591
«Про
затвердження норм харчування у
навчальних
та
оздоровчих
закладах». При цьому на підставі
проведенного
попереднього
моніторингу
цін
станом
на
12.01.2021р в торгових меражах/
супермаркетах
м.БілгородаДністровського
зроблено
розрахунок очікуваної вартості.

Розрахунок очікуваної вартості
обумовлений
статистичними
даними про середні споживчі ціни
на продукти харчування за грудень
2020р.
та
норм
харчування
затверджених
Постановою
Кабінету Міністрів України від
22.11.2004
№1591
«Про
затвердження норм харчування у
навчальних
та
оздоровчих
закладах». При цьому на підставі
проведенного
попереднього

7

Овочі та фрукти
свіжі
ДК
021:2015:032200009: Овочі, фрукти та
горіхи

8

Крупи (крупа
гречана, крупа
пшенична, крупа
перлова, пшоно,
крупа ячнева, крупа
манна, крупа
вівсяна); рис
оброблений;
борошно пшеничне
(вищого гатунку)
ДК
021:2015:15610000-

Відкриті торги

741 720,00
грн з ПДВ

UA-2021-02-08003160-c

Відкриті торги

UA-2021-02-10002159-b

417 000,00
грн з ПДВ

закладах освіти.
У замовника є необхідність у закупівлі
товару даного виду, оскільки за своїми
якісними та технічними характеристиками
найбільше відповідає вимогам та потребам
замовника. Закупівля оголошена у зв’язку з
необхідністю організації безперебійного
харчування в закладах освіти м.БілгородаДністровського
Якісні та технічні характеристики предмета
закупівлі обумовлені вимогами
щодо якості продукту харчування згідно із
встановленими
стандартами
та
нормативно-правовими актами, умовами
(ТУ, ДСТУ) та державним стандартам
(ГОСТ), діючим на території України до
цієї категорії товарів.
Під час підготовки технічної специфікації
до предмету закупівлі
враховані
нормативні правові акти щодо норм та
порядку організації харчування учнів у
закладах освіти.
У замовника є необхідність у закупівлі
товару даного виду, оскільки за своїми
якісними та технічними характеристиками
найбільше відповідає вимогам та потребам
замовника. Закупівля оголошена у зв’язку з
необхідністю організації безперебійного
харчування в закладах освіти м.БілгородаДністровського
Якісні та технічні характеристики предмета
закупівлі обумовлені вимогами
щодо якості продукту харчування згідно із
встановленими
стандартами
та
нормативно-правовими актами, умовами
(ТУ, ДСТУ) та державним стандартам
(ГОСТ), діючим на території України до
цієї категорії товарів.
Під час підготовки технічної специфікації
до предмету закупівлі
враховані
нормативні правові акти щодо норм та
порядку організації харчування учнів у
закладах освіти.
У замовника є необхідність у закупівлі
товару даного виду, оскільки за своїми
якісними та технічними характеристиками

моніторингу
цін
станом
на
12.01.2021р в торгових меражах/
супермаркетах
м.БілгородаДністровського
зроблено
розрахунок очікуваної вартості.

Розрахунок очікуваної вартості
обумовлений
статистичними
даними про середні споживчі ціни
на продукти харчування за грудень
2020р.
та
норм
харчування
затверджених
Постановою
Кабінету Міністрів України від
22.11.2004
№1591
«Про
затвердження норм харчування у
навчальних
та
оздоровчих
закладах». При цьому на підставі
проведенного
попереднього
моніторингу
цін
станом
на
12.01.2021р в торгових меражах/
супермаркетах
м.БілгородаДністровського
зроблено
розрахунок очікуваної вартості.

Розрахунок очікуваної вартості
обумовлений
статистичними
даними про середні споживчі ціни
на продукти харчування за грудень
2020р.
та
норм
харчування
затверджених
Постановою
Кабінету Міністрів України від
22.11.2004
№1591
«Про
затвердження норм харчування у
навчальних
та
оздоровчих
закладах». При цьому на підставі
проведенного
попереднього
моніторингу
цін
станом
на
12.01.2021р в торгових меражах/
супермаркетах
м.БілгородаДністровського
зроблено

7: Продукція
борошномельнокруп'яної
промисловості
9

Цукор
ДК
021:2015:158300005: Цукор і супутня
продукція

Відкриті торги
UA-2021-02-10001357-c

203
000,00 грн з
ПДВ

найбільше відповідає вимогам та потребам
замовника. Закупівля оголошена у зв’язку з
необхідністю організації безперебійного
харчування в закладах освіти м.БілгородаДністровського

розрахунок очікуваної вартості.

Якісні та технічні характеристики предмета
закупівлі обумовлені вимогами
щодо якості продукту харчування згідно із
встановленими
стандартами
та
нормативно-правовими актами, умовами
(ТУ, ДСТУ) та державним стандартам
(ГОСТ), діючим на території України до
цієї категорії товарів.
Під час підготовки технічної специфікації
до предмету закупівлі
враховані
нормативні правові акти щодо норм та
порядку організації харчування учнів у
закладах освіти.
У замовника є необхідність у закупівлі
товару даного виду, оскільки за своїми
якісними та технічними характеристиками
найбільше відповідає вимогам та потребам
замовника. Закупівля оголошена у зв’язку з
необхідністю організації безперебійного
харчування в закладах освіти м.БілгородаДністровського

Розрахунок очікуваної вартості
обумовлений
статистичними
даними про середні споживчі ціни
на продукти харчування за грудень
2020р.
та
норм
харчування
затверджених
Постановою
Кабінету Міністрів України від
22.11.2004
№1591
«Про
затвердження норм харчування у
навчальних
та
оздоровчих
закладах». При цьому на підставі
проведенного
попереднього
моніторингу
цін
станом
на
12.01.2021р в торгових меражах/
супермаркетах
м.БілгородаДністровського
зроблено
розрахунок очікуваної вартості.

