
ОБГРУНТУВАННЯ 

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного 

призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

 

Підстава для публікації обгрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 

16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 

01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 

11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами від 

05.01.2021 р. 

Мета проведення закупівлі: Потреба у закупівлі зумовлена  необхідністю 

забезпечення безперебійного харчування дітей у дошкільних закладах освіти 

Святошинського району міста Києва. Придбання м'яса  яловичого дозволить забезпечити 

повноцінний розвиток дитячого організму завдяки виконанню норм харчування.  

Замовник: Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної 

адміністрації 

Код ЄДРПОУ: 37498536 

         Вид процедури: відкриті торги з публікацією англійською мовою. 

Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-01-04-002272-c 

Предмет закупівлі: код згідно ДК 021 –2015 -15110000-2 М'ясо (15114000-0 потрухи, 

печінка яловича заморожена),"DK 021-2015 -15110000-2 –Meat (15114000-0 fat, liver of beef 

frozen)   

Бюджет закупівлі становить: 1 324 225,00 грн. Орієнтовна вартість сформована 

відповідно до середньостатистичних цін з урахуванням технічних характеристик, а саме: 

 
№ Найменування Кількість, 

кг. 
Гранично 

допустимий 

рівень ціни 

за од. 

товару 

з ПДВ, грн 

1 

 

 

 

Печінка яловича заморожена –  

Відповідно до ГСТУ 46.019-2002 або зареєстроване ТУ без вмісту 

рідини (гелю), без ГМО. 

Зовнішній вигляд: без зовнішніх кровоносних судин та жовчних 

протоків, без лімфатичних вузлів та жовчного міхура. Колір: від 

світло коричневого до темно-коричневого. Запах: доброякісного 

продукту, без стороннього запаху. Жирова і сполучна тканина не 

повинна перевищувати 6% загального обсягу. 

Пакування без вакууму або під вакуумом в полімерні плівкові 

матеріали: плівку целюлозну (целофан), поліетиленцелофанову, 

полімід-поліетиленову, полівініліденхлоридну або пакети із 

полімерних плівкових матеріалів; лотки із полімерних матеріалів 

для м’ясних продуктів, обгорнуті в термозсідальну плівку згідно з 

чинними нормативними документами або інші матеріали, що 

дозволені центральним органом виконавчої влади у сфері охорони 

здоров’я для контакту з харчовими продуктами. Спожиткове 

паковання повинно бути закрите будь-яким способом: 

термозварюванням, скобами, скріпками, липкою стрічкою, 

гумовими обхватками тощо. Матеріали для закривання повинні 

відповідати чинним нормативним документам або мати дозвіл 

центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я 

24500 

 

 

54,05 

 

 

 



для контакту з харчовими продуктами. 

Транспортування: здійснюється усіма видами транспорту в критих 

транспортних засобах, згідно з правилами перевезення вантажів, 

що швидко псуються, які чинні на даному виді транспорту. 

Залишок терміну зберігання на момент поставки повинен складати 

не менше, ніж 80% загального терміну придатності споживання 

 


