
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру витрат, 
очікуваної вартості предмета закупівлі відповідно до вимог пункту 4-1 постанови Кабінету 
Міністрів України від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» 
(зі змінами) до закупівлі – Риба 

1. ID номер: UA-2022-11-16-002961-a 
2. Предмет закупівлі:      Риба 
3. Обґрунтування очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення: 

Розрахунок здійснений на підставі розрахунку вартості продуктів харчування з 
врахуванням основних положень примірної методики визначення очікуваної вартості 
предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та 
сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної 
методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», а саме здійснено пошук, 
збір та аналіз загальнодоступної інформації про ціну, до якої відноситься в тому числі: 
інформація про ціни товарів та послуг, що міститься в мережі Інтернет у відкритому 
доступі, в тому числі на сайтах виробників та/або постачальників відповідної продукції, 
спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, рекламі, прайс-
листах, в електронній системі закупівель “Prozorro” та на аналогічних торгівельних 
електронних майданчиках; дані спеціалізованих інформаційно-аналітичних видань; дані 
офіційних статистичних видань. 

4.Обґрунтування технічних та якісних характеристик: Якісні та технічні характеристики 
товару обумовлені вимогами: Харчування дітей у закладі Чернівецька гімназія №6 
«Берегиня» здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 24 
березня 2021 р. № 305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у 
закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», Інструкції з організації 
харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затверджену наказом Міністерства 
освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 №298/227 
(із змінами, далі – Інструкція), «Санітарного регламенту для закладів загальної середньої 
освіти», затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України 25 вересня 2020 
року № 2205. Поставка товару має здійснюватися учасником-переможцем у 2022 році до 
комори кожного закладу окремо, згідно з графіком та маршрутом постачання на підставі 
заявок Замовника на кожний заклад освіти окремо. Учасник переможець зобов’язується 
виконувати вимоги чинного законодавства України, а в частині обов’язків суб’єктів 
підприємницької діяльності, що постачають товари, а також Закону України «Про технічні 
регламенти та оцінку відповідності» (зі змінами) та наказу Міністерства охорони здоров’я 
України від 19.07.2012 № 548 «Про затвердження Мікробіологічних критеріїв для 
встановлення показників безпечності харчових продуктів». Товар не повинен містити 
генетично модифіковані організми (ГМО) та відповідати Закону України «Про основні 
принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», мікробіологічним 
критеріям затвердженим наказом МОЗУ №548 від 19.07.2012р. та державним санітарним 
правилам та нормам ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000-2001 затвердженим Постановою Головного 
державного санітарного лікаря України №137 від 20.09.2001 р. Відповідність 
господарської діяльності постачальника вимогам Закону України № 771/97-ВР «Про 
основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» та наказу 
Міністерства аграрної політики та продовольства України від 01.10.2012 р. № 590 «Про 
затвердження Вимог щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих 
процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів 
(НАССР)». 



Детальніше у  файлах  та за посиланням: 

https://zakupki.prom.ua/gov/tenders/UA-2022-11-16-002961-a 

 


