
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 закладах освіти Святошинського району
міста Києва. Придбання послуги харчування 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.
Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-01-11-000917-b
Предмет закупівлі: код згідно ДК 021:2015 - 55320000-9 «Послуги з організації

харчування» (Забезпечення організації безкоштовним харчуванням учнів (вихованців) у
Загальноосвітніх навчальних закладах Святошинського району міста Києва) DК
021:2015-55320000-9 "Catering services» (Provide the organization with a free food of pupils
(pupils) in General educational establishments of Sviatoshynskyi district of Kyiv).

Бюджет закупівлі становить: 45 517 648,00 грн. Орієнтовна вартість сформована
відповідно до середньостатистичних цін з урахуванням технічних характеристик, а саме:

ЛОТ 1

№
лота Найменування категорії учнів Кількість

дітоднів

Гранично
допустимий
рівень ціни

в день на одну
особу (грн. без

ПДВ)
1. Сніданки для учнів 1-4 класів 327 624 32,00

2. Сніданки для учнів 5-11 класів пільгових категорій 19 184 38,00

ЛОТ 2

№
лота Найменування категорії учнів Кількість

дітоднів

Гранично
допустимий
рівень ціни

в день на одну
особу (грн. без

ПДВ)
1. Сніданки для учнів 1-4 класів 973 896 32,00

2. Сніданки для учнів 5-11 класів пільгових категорій 82632 38,00

ЛОТ 1

Заклади Адреса
Діто-дні

1 - 4 кл. 5 - 11 кл.



ЗЗСО № 50 м. Київ, вул. М. Ушакова, 12-А
27192 3168

ЗЗСО № 55 м. Київ, вул. Осіння, 35
24552 2200

ЗЗСО № 96 м. Київ, вул. Огарьова, 2
23672 2552

ЗЗСО № 185 м. Київ, вул. Серпова, 20/6
41360 3344

ЗЗСО № 200 м. Київ, вул. Семашка, 9
47520 1672

гімназія
№ 287

м. Київ, вул. Чорнобильська, 10-Б
31328 1408

ЗЗСО № 288 м. Київ, вул. Ірпінська, 68-А
38368 1760

ЗЗСО № 304 м. Київ, вул. Акад. Єфремова,
50512 1760

КГСМ № 1 м. Київ, вул. Львівська, 25
43120 1320

Всього по Лот
№ 1 Біличі 327 624 19 184

* заклади та адреси можуть бути уточнені під час укладання договору

ЛОТ 2

Заклади Адреса
Діто-дні

1 - 4 кл. 5 - 11 кл.
ЗЗСО № 13 вул. Генерала

Потапова, 3-А
32824 4136

ЗЗСО № 35 вул. Гната Юри, 10-Б 44176 3872

ЗЗСО № 40 вул. Львівська, 6/3 36432 3872

ЗЗСО № 72 вул. Генерала Наумова, 35-А 30272 1672

ЗЗСО № 76 вул. Жмеринська, 8 41448 1056

ЗЗСО № 83 вул. Героїв Космосу, 3 23232 2112

ЗЗСО № 131 вул. Литвиненко-Вольгемут, 2 31944 1936

ЗЗСО № 140 вул. Львівська, 47/8 34672 3256

гімназія
№ 154

пр-т Перемоги, 63 28160 4400

ЗЗСО № 162 вул. Рахманінова, 47 45144 4312

ЗЗСО № 196 вул. Зодчих, 22 45672 3960

ЗЗСО № 197 вул. Генерала Потапова, 12
вул. Кучера, 6-А

42328 3256

ліцей № 198 вул. Тулузи, 3 44176 1672

ЗЗСО № 200 вул. Семашка, 9 33088 2024

ЗЗСО № 203 вул. Туполєва, 17 21296 1584

ЗЗСО № 205 вул. Л. Курбаса, 10-Д 37664 3960



ЗЗСО № 215 вул. Жмеринська, 20 24816 2552

ЗЗСО № 222 вул. Тулузи, 6-А 30536 3344

ЗЗСО № 223 вул. Жолудєва, 6-Г 36960 1936

ЗЗСО № 230 вул. Генерала Наумова, 35-Б 36608 2112

ЗЗСО № 235 вул. Кільцева, 1-Б 31152 1584

ЗЗСО № 253 вул. Жмеринська, 34 33528 4752

ЗЗСО № 254 вул. Корольова, 12-М 46376 3080

ЗЗСО № 281 бульв. Кольцова, 7-Б 46024 7832

ЗЗСО № 297 вул. Жолудєва, 3-Г 27104 2992

ЗЗСО № 317 вул. Булгакова, 12 46112 3432

Гімназія
Академія

вул. Ф. Пушиної, 4
42152 1936

Всього по Лот
№ 2
Борщагівка

973 896 82 632

* заклади та адреси можуть бути уточнені під час укладання договору

Учасник-переможець надає через шкільні їдальні учням шкіл району збалансоване харчування.
Набір продуктів харчування для приготування страв у школах обов’язково мають відповідати
нормам, визначеними постановою КМУ «Про затвердження норм харчування у навчальних та
оздоровчих закладах» від 22.11.2004р. №1591.
Забезпечує:
- приготування страв високої якості. Проводить щоденно бракераж їжі.
- шкільний харчоблок з харчуванням згідно меню.
- суворе дотримання правил приймання продуктів, що отримує їдальня, а також умов і строків
зберігання і реалізації продуктів, що швидко псуються (термін реалізації продуктів, на момент
отримання має бути не менше 70%). Забезпечує належне санітарне утримання приміщень,
обладнання та інвентарю;
- спецодягом, миючими та дезінфікуючими засобами згідно діючих норм;
- кваліфікованими кадрами.
- своєчасне і обов’язкове проходження працівниками харчоблоку медогляду.
Після аукціону, протягом 3 робочих днів, Учасник, пропозиція якого знаходиться на кваліфікації
надає:
- по кожному лоту окремо калькуляцію на вартість одного обіду для учнів 1-4 класів та учнів
пільгових категорії згідно наведеної таблиці.

Категорії
дітей

Найменування
продуктів

Вага продуктів в
грамах

Ціна одного обіду

Учні 1-4 класів
Учні пільгових
категорій
* Набір основних продуктів, з урахуванням основних принципів раціонального та збалансованого
харчування дітей, асортименту, різноманітності їжі та її якості, що будуть використовуватись
для приготування обідів за нормами, згідно Постанови КМ України від 22.11.2004 р.,№1591.



Учасник надає набір основних продуктів харчування та ціну, яка не повинна перевищувати
середньо ринкові ціни. Учасник подає розроблене двотижневе меню погоджене з головним
управлінням Держпродспоживслужби в місті Києві; гарантійний лист, складений у довільній формі
щодо забезпечення якості продуктів харчування (обіду), та своєчасного приготування його в окремому
закладі, реалізації буфетної продукції відповідно Інструкції та переліку погодженому відповідним
уповноваженим органом.

1. Харчування, що надається повинно бути якісним та відповідати вимогам діючих стандартів
та розробленого двотижневого меню.

2. Затверджені варіанти меню надавати з розрахунками в грамах та розроблені відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України № 1591 від 22.11.04.р. «Про затвердження норм харчування у
навчальних та оздоровчих закладах».

Приготування харчування здійснюється з продуктів Учасника (Виконавця договору).
Учасник визначає ціни на послуги, які він пропонує поставити за договором, з урахуванням

податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, транспортних витрат, усіх інших витрат.
Учасник відповідає за отримання будь-яких та всіх необхідних дозволів на надання послуг, який

пропонується постачати за Договором, та інших документів, пов’язаних із поданням пропозиції, та
самостійно несе всі витрати на їх отримання.

3. Процес організації харчування має складатися з відпрацьованого режиму і графіку
харчування дітей закладів та дотриманням своєчасного завезення Виконавцями продуктів харчування
і продовольчої сировини .

4. Харчування учнів у навчальних закладах з денною формою навчання повинно здійснюватися
тільки в робочі дні.

5. Надати лист довідку про своєчасне часткове або повне забезпечення харчоблоку кухонним та
столовим посудом, виробничим інвентарем, миючими засобами та спецодягом співробітників.

6. У разі наявності у Замовника інформації щодо отримання Учасником штрафних санкцій за
неналежне виконання або невиконання аналогічних договорів за останні два роки Замовник залишає
за собою право відхилити пропозицію такого учасника.

7. Надати у складі пропозиції договір на вивіз продуктових відходів.
8. Надати гарантійний лист про те, що учасник зобов’язується до визначення переможця торгів

під час кваліфікації учасника з найбільш економічно-вигідною пропозицією надати можливість
Замовнику перевірити складські приміщення, що буде використовуватися для обслуговування
Замовника з метою оцінки їх безпечності та відповідності для зберігання продуктів харчування. У разі
ненадання такої можливості Замовнику або виявлення незадовільного стану матеріально-технічної
бази Замовник має право відхилити пропозицію такого учасника.

9. Замовник залишає за собою право замовлення послуги з організації харчування, в тому числі
за однією із форм, а саме:

- мультипрофільне харчування «Дабл-меню», що передбачає пропозицію двох страв на вибір;
- мультипрофільне харчування «Шведскій стіл», що передбачає пропозицію самостійного

вибору основного блюда, салату, фруктів тощо;
- напівфабрикатна лінійка «Шкільне харчування», що передбачає використання

напівфабрикатів, визначених для харчування дітей в закладах освіти.
У разі використання напівфабрикатів Постачальник зобов’язан купувати такі напівфабрикати

безпосередньо у Виробника. Виробник напівфабрикатів повинен підтвердити якість своїх продуктів
надавши наступні документи:

- «витяг з реєстру операторів ринку про реєстрацію потужностей виробництва, за класами
продуккції XVI, РР-Потужність виробництва;

- дійсного сертифікату системи управління безпечністю харчових продуктів ДСТУ ISO
22000:2007 (ISO 22000:2005 IDT) дійсного сертифікату системи управління якістю ДСТУ ISO
9001:2009 (ISO 9001:2008 IDT), або ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015 IDT), або копію чинної
документації системи ISO 9001 Учасника;

- дійсного сертифікату НАССР на системи менеджменту безпечності харчових продуктів PN-EN
ISO 22000:2006), або копію чинної документації НАССР Учасника.

- дісного сертифікату ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT) системи екологічного
управління;

- дійсного сертифікату IFS.
- акт відповідності виробництва НАССР, виданий Головним управлінням Дерспоживслужби

України».


