
Інформація щодо процедур закупівель М’ясо 

 

Найменування 

предмета 

закупівлі із 

зазначенням 

коду ЄЗС 

Вид 

закупівлі 

Очікувана 

вартість 

предмета 

закупівлі  

Обґрунтування 

Технічні та якісні характеристик предмета 

закупівлі 

Очікуваної вартості предмета 

закупівлі  

Лот №1 - код ДК 

021:2015: 

15110000-2 – 

М'ясо (М'ясо 

яловичини код 

ДК 021:2015: 

15111100-0. Лот 

№2 - код ДК 

021:2015: 

15110000-2 – 

М'ясо (М'ясо 

свинини код ДК 

021:2015: 

15113000-3). Лот 

№3 - код ДК 

021:2015: 

15110000-2 – 

М'ясо (М'ясо 

курятини (філе) 

код ДК 021:2015: 

15112130-6; м’ясо 

курятини (тушка) 

код ДК 021:2015: 

15112130-6; м'ясо 

курятини (чверть) 

код ДК 021:2015: 

15112130-6; 

печінка куряча 

код ДК 021:2015: 

15112300-9) 

Переговорна 

процедура 

закупівлі 

 

476 207,10 грн. 

(Чотириста 

сімдесят шість 

тисяч двісті сім 

грн. 10 коп.) в 

т.ч. Лот №1 – 

118 050,00 грн.; 

Лот №2 – 

95 985,00 грн.; 

Лот №3 – 

262 172,10 грн. 

Технічні та  якісні характеристики визначено 

відповідно до  очікуваної  потреби, з  

урахуванням загальноприйнятих  норм  для 

зазначеного предмета закупівлі  Технічні 

характеристики предмету закупівлі 

повинні відповідати 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 від 20.12.2019 р. 

№421-ІХ), «Про дитяче харчування» від 

14.09.2006 № 142-V, 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 харчування у 

навчальних та дитячих закладах 

оздоровлення та відпочинку» від 22.11.2004. 

№1591, Наказ МОЗ України від 25.09.2020р. 

№2205 «Про затвердження Санітарного 

регламенту для закладів середньої освіти». 

Очікувана вартість предмета закупівлі 

(ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний 

словник”) - Лот №1 - код ДК 

021:2015: 15110000-2 – М'ясо (М'ясо 

яловичини код ДК 021:2015: 

15111100-0. Лот №2 - код ДК 

021:2015: 15110000-2 – М'ясо (М'ясо 

свинини код ДК 021:2015: 15113000-

3). Лот №3 - код ДК 021:2015: 

15110000-2 – М'ясо (М'ясо курятини 

(філе) код ДК 021:2015: 15112130-6; 

м’ясо курятини (тушка) код ДК 

021:2015: 15112130-6; м'ясо курятини 

(чверть) код ДК 021:2015: 15112130-6; 

печінка куряча код ДК 021:2015: 

15112300-9), розрахована розрахована  

на підставі комерційних пропозицій 

постачальників цієї продукції із 

зазначенням діючих цін на 

овочі,фрукти та горіхи, а також 

обумовлена цінами Статистики  

діючими на час початку процедури 
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https://ezs.dkpp.rv.ua/index.php?search=15110000-2&type=code
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