Послуги їдалень (Послуги з організації і забезпечення харчування
учнів пільгових категорій)
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета
закупівлі, розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості
предмету закупівлі
Дата: 24.01.2022
(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про
ефективне використання державних коштів» (зі змінами))
Найменування: Бучанський ліцей № 9 Бучанської міської ради
Київської області
Місце знаходження: вулиця Вишнева, будинок 1, місто Буча, Київська
область, 08292, Україна
Код ЄДРПОУ: 44449503
Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби
держави або територіальної громади.
Назва предмету закупівлі із зазначенням коду за Єдиним
закупівельним словником: ДК 021:2015: 55510000-8 — Послуги їдалень
(Послуги з організації і забезпечення харчування учнів пільгових категорій).
Процедура закупівлі: Відкриті торги.
Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-01-21-014160-b
Строк поставки товару/надання послуг/виконання робіт: до
31.12.2022 року.
Очікувана

вартість

предмета

закупівлі

та

обґрунтування

очікуваної вартості предмету закупівлі: 697410,00 грн. (шістсот дев’яносто
сім тисяч чотириста десять гривень 00 копійок) з ПДВ., відповідає розміру
бюджетного призначення.
Обґрунтування обсягів закупівлі: 14375 діто-днів. (Обсяги визначено
відповідно до очікуваної потреби, обрахованої Замовником на основі
фактичного використання у попередньому році та обсягу фінансування).

Обґрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі:
Технічні та якісні характеристики визначено відповідно нормативних
документів та інших документів:
Постанова Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 305
«Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах
освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ № 786 від 28.07.2021.
Закон України «Про дитяче харчування» від 14.09.2006 № 142-V
Порядок надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у
загальноосвітніх навчальних закладах, операції з надання яких звільняються
від обкладення податком на додану вартість,

затвердженим Постановою

Кабінету Міністрів України № 116 від 02 лютого 2011 року (із змінами).
Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та
якості харчових продуктів» від 23.12.1997 № 771/97-ВР.
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 23.07.2002 № 280
«Щодо організації проведення обов'язкових профілактичних медичних
оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність
яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення
інфекційних хвороб».

