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 (далі -Предмет закупівлі) 

Ідентифікатор закупівлі на prozorro.gov.ua UA-2021-08-02-010080-b 

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі 

 

Замовником в березні місяці 2021 р. були оголошені Відкриті торги з публікацією 

англійською мовою за ідентифікатором № UA-2021-03-02-003550-b, наразі знаходяться в 

процесі оскарження прийнятих рішень.  

Замовником було прийнято рішення та оголошено нову переговорну процедуру .  

Враховуючи ті обставини, що станом на серпень 2021 року у Замовника відсутні 

договірні відносини з новим постачальником, то для організації безпечного освітнього 

середовища, дотримання порядку надання послуг з харчування та норм харчування, 

недопущення зриву шкільного харчування (сніданки) дітей в шкільних закладах освіти 

Замовника, необхідно укласти договір з попереднім постачальником у зв'язку з тим, що після 

укладення договору про закупівлю у замовника виникла необхідність у закупівлі додаткових 

аналогічних послуг у того самого учасника, що не перевищує 20 відсотків від очікуваної 

вартості тендера ,що оскаржується. 

Технічні вимоги до предмета закупівлі: 

Найменування 
Кількість сніданків 

(шт.) 

1. Послуги з організації шкільного харчування 

(сніданки) 1-4 класів 

 

142 670 

2. Послуги з організації шкільного харчування 

(сніданки) 5-11 класів 
14 045 

Разом: 156 715 

 

Послуги повинні відповідати вимогам державних стандартів, чинним нормативним 

документам, затвердженим у встановленому законодавством України порядку, вимогам, 

зокрема: 

Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових 

продуктів» від 23.12.1997 №771/97-ВР; 

· Законом України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 №2402-III; 

· спільного наказу МОН України та МОЗ України «Про затвердження Порядку організації 

харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах» від 01.06.2005 №242/329; 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-01-25-001486-b


· спільного наказу МОН України та МОЗ України «Щодо невідкладних заходів з організації 

харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах» від 

15.08.2006 № 620/563; 

  

· Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм харчування у закладах 

освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» від 22.11.2004р. № 1591; 

· а також іншій нормативно-технічній документації та чинним нормативним документам, 

затвердженим у встановленому законодавством України порядку. 

 

Відповідно до пункту 5 частини 2 статті 40 Закону Замовник застосував переговорну 

процедуру закупівлі, так як після укладення договору про закупівлю у Замовника виникла 

необхідність у закупівлі додаткових аналогічних робіт чи послуг у того самого учасника.  

 

2. Розмір бюджетного призначення предмета закупівлі.  

Згідно Кошторису на 2021 р. на КЕКВ 2230 виділено 5 099 150 грн. 

 

3.   Очікувана вартість предмета закупівлі 

  Для обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі Замовником було взято до 

уваги ціни згідно договору, укладеного з попереднім постачальником. 


