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   На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 року № 1266 "Про внесення 

змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 631 і від 11 жовтня 2016 р. № 

710" надається обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі, його 

очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення.  

Предмет закупівлі: Капуста білокачанна,  буряк  

столовий,   морква,  цибуля,   часник,   яблука,   лимони,   банани,   апельсини,   мандарини 

Вид процедури: відкриті торги з особливостями. 

Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-12-23-019993-a 

 Обґрунтування очікуваної вартості: 

       Очікувана вартість предмету закупівлі обраховувалась, на підставі  Примірної методики 

визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Мінекономіки від 

18.02.2020 № 275  «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета 

закупівлі» 

  При обрахунку очікуваної вартості замовник насамперед визначав потребу у необхідній кількості 

в предметі закупівлі на період до 31.05.2023р. в зв’язку із сезонністю овочів та фруктів, в зв’язку із 

особливостями перспективного меню для закладів загальної середньої освіти та для закладів 

дошкільної освіти на 2023 рік,  на підставі аналізу фактичного використання даного виду товару у 

поточному  2022 році та відповідно до обсягів кошторисних призначень на продукти харчування на 

2023 рік.  

  У відповідності до обрахованої потреби замовник визначав очікувану вартість предмету закупівлі 

вивчаючи ціни, які містяться у відкритих джерелах: в електронній системі закупівель PROZORRO 

MARKET, статистичні дані органів статистики, діючі ціни на предмет закупівлі у регіональних 

торговельних мережах,  на офіційному сайті Мінфіну 

https://index.minfin.com.ua/ua/markets/wares/prods, ціни запропоновані постачальниками у цінових 

пропозиціях, враховуючи ціни у поточних ще діючих аналогічних договорах на зазначений предмет 

закупівлі. 

 

 Очікувана  вартість закупівля  обрахована в сумі  237 615 грн. 

 

 Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:  
Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника 

та з урахуванням вимог нормативних документів у цій сфері, а саме: показникам безпечності та 

якості для харчових продуктів, чинним нормативним документам, затвердженим у встановленому 

законодавством порядку, відповідати вимогам Законів України «Про основні принципи та вимоги 

до безпечності та якості харчових продуктів» від 23.12.1997 № 771/97-ВР (зі змінами), наказу МОЗ, 

МОН «Про затвердження порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих 

закладах» від 01.06.2005 № 242/329; постанови КМУ «Про затвердження норм та Порядку 

організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» від 

21.03.2021. № 305.  

У Замовника є необхідність у закупівлі товару даного виду, оскільки за своїми якісними та 

технічними характеристиками найбільше відповідає вимогам та потребам Замовника. 
 

https://index.minfin.com.ua/ua/markets/wares/prods


             Капуста білокачанна 

капуста повинна бути свіжою, вирощеною в природних 

умовах, без перевищеного вмісту хімічних речовин, 

цілою, без механічних пошкоджень, не уражена 

хворобами і шкідниками, без ознак гнилі. Не має 

містити нітрати та інші шкідливі речовини, без 

сторонніх присмаків, запахів. 

Буряк столовий 

плоди вирощені в природних умовах, повинні бути 

свіжими, достатньої зрілості, цілими, сухими, чистими 

без механічних пошкоджень, не уражені хворобами і 

шкідниками, без ознак гнилі. Не мають містити нітрати 

та інші шкідливі речовини, без сторонніх присмаків, 

запахів. 

Морква 

плоди вирощені в природних умовах, без перевищеного 

вмісту хімічних речовин, повинні бути цілими, сухими, 

чистими без механічних пошкоджень, не уражені 

хворобами і шкідниками, без ознак гнилі. 

Цибуля 

плоди вирощені в природних умовах, без перевищеного 

вмісту хімічних речовин, без ГМО. Цибуля повинна 

бути цілою, сухою, чистою без механічних 

пошкоджень, не уражена хворобами і шкідниками, без 

ознак гнилі, не проросла. Не має містити нітрати та інші 

шкідливі речовини, без сторонніх присмаків, запахів. 

 

Часник 

плоди вирощені в природних умовах, без перевищеного 

вмісту хімічних речовин. Головки свіжі, зрілі, здорові, 

чисті, сухі, не пророслі, з сухим зовнішнім лушпинням, 

цілі з підсушеними шийками. Не ушкоджені 

сільськогосподарськими шкідниками, без механічних 

пошкоджень, уражених хворобами, без зайвої 

вологості, без загнивання. Середнього або великого 

розміру, відповідно до діючих стандартів, властиві 

даному ботанічному сорту, без стороннього запаху і 

смаку. 

Яблука 

яблука – достатньої зрілості без ознак гнилі, 

механічного пошкодження та пошкодження 

шкідниками. Колір відповідно до сорту, без плям. Не 

мають містити нітрати та інші шкідливі речовини, без 

сторонніх запахів, присмаків, середнього розміру 

Апельсини 

цитрусові мають бути: свіжими, чисті, не в`ялі, 

достатньо зрілі, без ознак гнилі,  без сторонніх запахів, 

присмаків. Не допускаються плоди підморожені. Без 

перевищення вмісту хімічних речовин, середнього 

розмiру. 

Банани 

Банани мають бути свіжі, стиглі,  без гнилі, без надривів 

шкіри, глибоких порізів, тріщин що зачіпляють м`якоть. 

Не допускаються плоди зелені, підморожені.  Без 

сторонніх запахів, присмаків, без зайвої кількості 

вологи. 

Лимони 

Цитрусові мають бути: свіжими, не в`ялі, достатньо 

зрілі, без ознак гнилі, механічного пошкодження, без 

сторонніх запахів, присмаків. 

Мандарини 
Мандарини мають бути однорідні по формі, свіжі, зрілі, 

без пошкоджень, не в’ялі. Колір: від світло-жовтого до 



жовтогарячого. Смак і запах: відповідає свіжим 

мандаринам. Не допускаються плоди підморожені та з 

ознаками гнилі. Без вмісту хімічних речовин. 

 Обґрунтування обсягів закупівлі:  

Обсяги визначено відповідно до потреби, обрахованої Замовником  до 31.05.2023р. 

(обрахунок здійснювався на підставі перспективного меню для закладів загальної середньої освіти 

та для закладів дошкільної освіти на 2023 рік)  та обсягу кошторисних призначень на продукти 

харчування на 2023 рік, а саме обраховано потребу у розрізі таких номенклатурних позицій та 

наступній кількості:  

Капуста білокачанна 
1320 кг 

Буряк столовий 1212 кг 

Морква 1502 кг 

Цибуля 987 кг 

Часник 14 кг 

Яблука 2000 кг 

Апельсини 480 кг 

Банани 300 кг 

Лимони 68 кг 

Мандарини 222 кг 

 

які будуть постачатися у наступні освітні заклади:  

Лановецький міський КЗДО «Ромашка»  

Лановецький міський КЗДО 

«Берізка»  

Лановецький міський КЗДО «Сонечко»  

Якимівський КЗДО «Росинка» 

Оришковецький КЗДО «Веселка» 

Вишгородоцький КЗДО «Перлинка» 

Верещаківський КЗДО «Малятко» 

Ванжулівський КЗДО «Пізнайко» 

Грибівський КЗДО «Берізка» 

Люлинецький КЗДО «Пролісок» 

Лопушненський  ЗЗСО І-ІІ ст. (дошкільний структурний підрозділ) 

Молотківський КЗДО «Сонечко» 

Москалівська початкова школа (дошкільний структурний підрозділ) 

Осниківський КЗДО «Росинка» 

Білозірський ЗЗСО І-ІІІ ст. (дошкільний структурний підрозділ) 

Білозірський ЗЗСО І-ІІІ ст. 

Буглівський ЗЗСО І-ІІІ ст. 

Вербовецький ЗЗСО І-ІІІ ст. (дошкільний структурний підрозділ) 

Вербовецький ЗЗСО І-ІІІ ст. 

Вишгородоцький  ЗЗСО І-ІІІ ст. 

Верещаківська філія Вишгородоцького ЗЗСО І-ІІІ ст. 

Іванковецький ЗЗСО І-ІІІ ст. (дошкільний структурний підрозділ) 

Іванковецький ЗЗСО І-ІІІ ст. 

Лопушенський ЗЗСО І-ІІ ст. 

Молотківський ЗЗСО І-ІІ ст. 

Москалівська початкова школа 

Ванжулівська початкова школа 

Грибівський ЗЗСО І ст. 

 


