
 
Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного  
призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі за предметом ДК 021:2015 за  
кодом 15110000-2: М’ясо 
 
Мета проведення закупівлі: забезпечення потреб Замовника у закупівлі якісних продуктів для  
належної організації харчування в закладах освіти, що підпорядковані Мамалигівській сільській раді 
Дністровського району Чернівецької області у 2022 році.  
 
 Замовник: Мамалигівська сільська рада Дністровського району Чернівецької області.  
Код за ЄДРПОУ:  04417659 
Категорія замовника —Орган місцевого самоврядування  
Місцезнаходження: Україна, 60364, Чернівецька область, Дністровський район с. Мамалига, вул. 
Головна 48. 
Посадова особа замовника,  
уповноважена здійснювати зв'язок з  
учасником :Киселиця Олеся Дмитрівна, головний спеціаліст з публічних закупівель , тел.  
0373352231, ел. адреса: mamalyga_s_rada@ukr.net  
 Вид процедури закупівлі та номер  
закупівлі в електронній системі  
закупівель Prozorro:  
Відкриті торги, № закупівлі: UA-2021-12-10-003957-b 
 Предмет закупівлі: М’ясо 
Вид предмета закупівлі :Товари  
Код та назва відповідних  
класифікаторів предмета закупівлі:  
 за ДК 021:2015:кодом 15110000-2: М’ясо 
 Обґрунтування розміру  
бюджетного призначення за  
кошторисом:  
Розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до  
розрахунку до кошторису на 2022 рік та річного плану  
закупівель Мамалигівської сільської ради  
Дністровського району Чернівецької області  
 Очікувана вартість предмета  
закупівлі: 722500,00 грн. з ПДВ  
Заявлена кількість товарів, робіт  
чи послуг:  
Свинина охолоджена — 2300,00 кг.  

Яловичина охолоджена – 700,00 кг. 

Філе куряче охолоджене – 2300,00 кг. 

Печінка куряча охолоджена – 300,00 кг. 
Загальна кількість товару: 5600,00 кг.  
 Обгрунтування технічних та  
якісних характеристик предмета  
закупівлі:  
Харчування дітей у закладах освіти здійснюється відповідно  



до 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 No298/227 (із змінами, далі –  
Інструкція), «Санітарного регламенту для закладів загальної  
середньої освіти», затвердженого наказом Міністерства охорони  
здоров’я України 25 вересня 2020 року No 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 та дошкільної освіти окремо. Учасник- 
переможець зобов’язується виконувати вимоги чинного  
законодавства України. Учасник-переможець (Постачальник) зобов’язаний:  При поставці кожної 
окремої партії товару підтвердити його якість документом (сертифікат, та/або декларація виробника-
посвідчення якості, та/або висновок Держпродспоживслужби, та/або інший діючий документ), який є 
чинним протягом строку, встановленого виробником товару.    При поставці кожної окремої партії 
товару надати замовнику та в кожний дошкільний заклад освіти копію рішення про державну 
реєстрацію потужностей оператора ринку.   При поставці кожної окремої партії товару забезпечити 
наявність у водія та експедитора чинної особової медичної книжки.  Здійснювати поставку товару 
санітарно-очищеним транспортом. 

 


