
 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,  

розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі  

відповідно до постанови КМУ від 16.12.2020 року № 1266 

М'ясо (м’ясо свинини крупношматкове охолоджене, філе куряче охолоджене)  

(код ДК 021:2015-15110000-2 - М’ясо, ідентифікатор закупівлі UA-2021-11-28-000316-b)   

  

1 Назва предмета 

закупівлі 

М'ясо (м’ясо свинини крупношматкове охолоджене, філе куряче охолоджене) 

(код ДК 021:2015-15110000-2 - М’ясо) 

2 Обґрунтування 
технічних та 

якісних 

характеристик 
предмета 

закупівлі 

М’ясо свинини крупношматкове. Якість товару повинна відповідати вимогам ДСТУ 
4590:2006. М’язи відділені від тазової, кресцової та стегнової кісток, зняті одним шаром без 

м’язів та сполучної тканини, що прилягають до берцової кістки. Товщина шару підшкіряного 

жиру повинна бути не більше 15 мм та представляє собою пласт м’яса у вигляді великих 
шматків, зачищених від сухожилків та грубих поверхневих плівок з залишком міжм’язової 

сполучної та жирової тканини. Поверхня рівна, не завітрена, краї зарівнені, без глибоких 

порізів м’язової тканини /не більше 10 мм. Колір та запах характерні для доброякісного 

м’яса. Товар має бути без синтетичних барвників, ароматизаторів, підсилювачів смаку, 
підсолоджувачів, консервантів, ГМО. Товар має бути вітчизняного виробника. 

Філе куряче охолоджене. Зовнішній вигляд повинне бути очищеним, не ушкодженим, цілим, 

без сторонніх запахів, відповідного кольору властиве даному різновиду птиць, складатися з 
двох частин: великої (зовнішньої) і малої (внутрішньої). Смак і запах – без сторонніх 

присмаків і запахів, відповідність вимогам стандарту за вгодованістю і якістю обробки. 

Товар має бути без синтетичних барвників, ароматизаторів, підсилювачів смаку, 
підсолоджувачів, консервантів, ГМО. Товар має бути вітчизняного виробника. 

Упаковка товару повинна бути без ознак талості та механічних пошкоджень, відповідати 

ДСТУ та ТУ, містити етикетку із зазначенням дати виготовлення, пакування, терміну 

придатності та умов зберігання, а також відсутності ГМО. 
Технічні, якісні характеристики товару повинні відповідати вимогам 

встановлених/зареєстрованих діючих нормативних актів згідно законодавства (ДСТУ, ТУ). 

На підприємстві, що поставляє товар, повинна бути ефективно впроваджена система 
HACCP, що в значній ступені зменшує ризики потрапляння в продукти харчування 

небезпечних чинників. 

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати показникам 

безпечності та якості для харчових продуктів, чинним нормативним документам, 
затвердженим у встановленому законодавством порядку та відповідати вимогам Законів 

України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», 

«Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про захист 
населення від інфекційних хвороб», Постанов Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 

№1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» (із 

змінами), від 24 березня 2021   № 305 «Про затвердження норм та Порядку організації 
харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», спільного 

наказу Міністерства охорони здоров’я України і Міністерства освіти і науки України від 

01.06.2005 №242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних 

та оздоровчих закладах», наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України  
від 01.10.2012 № 590 «Про затвердження Вимог щодо розробки, впровадження та 

застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління 

безпечністю харчових продуктів (НАССР) 

Керуючись вимогами статті 4 та 11 Закону України «Про публічні закупівлі», враховуючи 

очікувану вартість предмета закупівлі, проводиться процедура закупівлі відкриті торги. 

3 Обґрунтування 

очікуваної 
вартості 

предмета 

закупівлі, 
розміру 

бюджетного 

призначення 

Очікувана вартість предмета закупівлі – 426000,00 грн з ПДВ  розрахована на підставі 

основних положень примірної методики визначення очікуваної вартості предмета 
закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України від 18.02.2020 № 275. 

Розрахунок очікуваної вартості предмету закупівлі здійснений на підставі фактичних 
показників минулого бюджетного року, з урахуванням індексу споживчих цін, 

запланованих поточних завдань та з урахуванням чинного законодавства України в сфері 

організації харчування дітей в закладах освіти. 

 


