
 

 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної 

вартості та/або розміру бюджетного призначення  про проведення конкурентної процедури 

закупівель або повідомлення про намір укласти договір про закупівлю за результатами 

переговорної процедури закупівель відповідно до Постанови КабМіну від 11 жовтня 2016 року 

за № 710 (з змінами) «Про ефективне використання державних коштів» 

 

 

Закупівлі товару за предметом– код за ДК 021:2015 – 55520000-1 -Кейтерингові послуги 

(послуги з організації харчування у лікувально-профілактичних закладах) (код за ДК 021:2015-  

55523000-2 кейтерингові послуги для інших підприємств або установ) 

Забезпечення організації та проведення процедури закупівлі кейтерингових послуг,а 

саме послуги з організації харчування у лікувально-профілактичних закладах для 

забезпечення харчуванням пацієнтів стаціонарних відділень КНП Мукачівська ЦРЛ» згідно з 

вимогами закону «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015р. №922-VII (далі – Закон) з 

змінами,який встановлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і 

послуг для забезпечення потреб держави,територіальних громад та об’єднаних 

територіальних громад на 2022 рік.Необхідність в оголошенні процедури закупівлі виникла 

враховуючи наступне:пацієнти закладу забезпечувались  харчуванням на протязі січня-червня  

2022 року,за угодою  № 08-22-05 від 11 січня 2022 року ,укладеною за результатами закупівлі 

за UA-2021-12-12-000900-c (договір розірвано відповідно до ДУ № 1 від 16 червня 2022 

року),враховуючи вимоги Постанови 169 від 28 лютого 2022 року «Деякі питання здійснення 

оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» укладено 

угоду від 17.06.2022 року за №  08-22-239 для забезпеченням харчування пацієнтів закладу на 

період до 23.08.2022 року.Враховуючи, середню кількість пацієнтів стаціонарних відділень,які 

харчувались за поточний період 2022 року виникла потреба в закупівлі 41888 комплектів, 

необхідно провести процедуру закупівлі кейтерингових послуг,а саме послуги з організації 

харчування у лікувально-профілактичних закладах для забезпечення харчуванням пацієнтів 

стаціонарних відділень КНП Мукачівська ЦРЛ». 

 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ  (СПЕЦИФІКАЦІЯ) 

Інформація про необхідні технічні та якісні характеристики предмета 

закупівлі 
 

 

 код за ДК 021:2015 – 55520000-1 -Кейтерингові послуги (послуги з організації харчування у 

лікувально-профілактичних закладах) (код за ДК 021:2015-  55523000-2 кейтерингові 

послуги для інших підприємств або установ) 

Послуги повинні відповідати вимогам Закону України «Про основні принципи та вимоги до 

безпечності та якості харчових продуктів», Наказу Міністерства охорони здоров’я України від 

29.10.2013 р. № 931 «Про удосконалення організації лікувального харчування та роботи 

дієтологічної системи в Україні» та іншим нормативно-правовим актам.   

№ 

з/п 
Місце надавання послуг  

Найменування дієтичного 

харчування 

Одиниця 

виміру 

Кількість 

комплектів 



1. 

   КНП «Мукачівська ЦРЛ» 

Адреса: 

м.Мукачево,вул.Пирогова 

Миколи ,8-13 

 

Нормотрофічне (дорослі)  

(2200-2400 ккал) 

(сніданок, обід, вечеря) 

Комплект 

харчування 

однієї особи 

на добу 

відповідно 

до 

двотижневог

о циклічного 

меню 

(скорочено – 

комплект) 

41888 

 

 

-Примірне двотижневе циклічне меню, розроблене відповідно до наказу МОЗ України від 

03.09.2017 № 1073 «Про затвердження Норм фізіологічних потреб населення України в 

основних харчових речовинах і енергії» та наказу МОЗ України від 29.10.2013  № 931 «Про 

удосконалення організації лікувального харчування та роботи дієтологічної системи з 

України». 

-Учасник не повинен завдавати шкоди навколишньому середовищу та має передбачати заходи 

спрямовані на захист довкілля.   

 -Доставка готових страв здійснюється учасником до спеціально визначених приміщень  у 

лікувально-профілактичних закладах у кількості згідно отриманих заявок від уповноважених 

осіб за затвердженим графіком харчування. 

 -Примірне двотижневе циклічне меню  розробляється замовником, відповідно до наказу МОЗ 

України від 03.09.2017  № 1073 «Про затвердження Норм фізіологічних потреб населення 

України в основних харчових речовинах і енергії» та наказу МОЗ України від 29.10.2013  № 

931«Про удосконалення організації лікувального харчування та роботи дієтичної системи в 

Україні», затверджується керівником КНП «Мукачівська ЦРЛ» та надається надавачу послуг. 

 - Продукти харчування та продовольча сировина, які використовуються для приготування їжі  

повинні відповідати нормативно-технічній документації (стандартам, ТУ, тощо) та 

підтверджуватися відповідними сертифікатами, які надаються при необхідності замовнику за 

вимогою. 

 -Відповідальність за безпеку і якість продуктів харчування та продовольчої сировини 

покладається на учасника, що  буде забезпечувати харчування. 

 -Обов’язкове проведення щоденного бракеражу страв за участю медичного  працівника (або 

уповноваженого працівника Замовника), згідно з діючим положенням про бракераж на 

підприємствах громадського харчування. Обов’язковим є ведення журналу бракеражу сирої 

продукції та ін. затвердженої документації. Враховуючи, що предмет закупівлі – послуги з 

організації харчування за контрактом, бракеражний журнал зберігається на підприємстві, що 

надає послугу. 

  -Приготування їжі повинно здійснюватися відповідно до діючих збірників рецептур, з 

урахуванням вимог наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29.10.2013 № 931 «Про 

удосконалення організації лікувального харчування та роботи дієтичної системи в Україні». 

 -Надання послуги: в лікувальних закладах для дорослих пацієнтів - тричі на день (сніданок, 

обід, вечеря). 

 -Для забезпечення нагляду за організацією роботи харчоблоків згідно з вимогами 

інструктивно-нормативних документів, мати в своєму штаті (або співпрацю на умовах 

договору) технологічну службу (технолога). 

 -У випадку надання  неякісного харчування воно підлягає заміні протягом 1,5 години.  

 -У випадку надання харчування в асортименті та кількості, що не відповідає заявці, воно не 

підлягає вжитку та повертається учаснику з подальшою заміною відповідно до заявки. 

 -Процес організації харчування має складатися з відпрацьованого режиму і графіку 

харчування та дотриманням своєчасного завезення учасником продуктів харчування, готових 

страв. 



 -Учасник повинен гарантувати що під час транспортування готової їжі будуть 

використовуватися термоси або ізотермічні контейнери, що щільно закриваються кришкою з 

обов’язковим маркуванням дати та часу приготування їжі, назвою лікувального закладу та 

відділення .  

 -Автотранспорт Учасника для надання послуг повинен регулярно проходити санітарну 

обробку. 

Поставка товару повинна здійснюватися транспортом учасника до місць використання товару.  

Місце поставки: вул.Пирогова Миколи  8-13, м.Мукачево, Закарпатська область. 

Розвантаження товару  по місцю призначення проводиться постачальником. 

 

Розрахунок очікуваної вартість предмета закупівлі-3225376,00 (три  мільйони двісті 

двадцять п’ять  тисяч триста сімдесят шість  грн. 00 коп.) з ПДВ,проведено на основі  

примірного двотижневого циклічного меню, відповідно до наказу МОЗ України від 03.09.2017 

№ 1073 «Про затвердження Норм фізіологічних потреб населення України в основних 

харчових речовинах і енергії» та наказу МОЗ України від 29.10.2013  № 931  «Про 

удосконалення організації лікувального харчування та роботи дієтичної системи в Україні», 

за результатами моніторингу цін на продукти харчування, на протязі  2022 року в електронній 

системі закупівель, вартості вказаних позицій, за результатами проведених процедур на 

протязі 2022 року КНП «Мукачівська ЦРЛ»  за аналогічними закупівлями (у відповідності до 

цін, вказаних у договорах про закупівлю),враховуючи збільшення вартості цінових позицій  на 

продукти харчування та пальне. Відповідно до річного плану закупівель на 2022 рік КНП 

«Мукачівська ЦРЛ»  необхідно провести  процедуру закупівлі на протязі липня  2022 року для 

забезпечення харчуванням з 01.09.2022 року по 31.12.2022 року, шляхом застосування 

процедури закупівлі -  відкриті торги з публікацією англійсьою мовою з  очікуваною вартістю- 

3225376,00 (три  мільйони двісті двадцять п’ять  тисяч триста сімдесят шість  грн. 00 коп.) з 

ПДВ,джерело фінансування закупівлі-кошти підприємства, отримані за результатами 

укладених договорів з НСЗУ. При  формуванні очікуванованої вартості предмету закупівлі 

замовник керується вимогами наказу  № 275 від 18 лютого 2020 року «Про затвердження 

примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» з змінами внесеними 

наказом № 649 від 07.04.2020 року «Про внесення змін до Примірної методики визначення 

очікуваної вартості предмета закупівлі». Згідно статті 10 частини 3 оголошення про 

проведення конкурентних процедур закупівель у строки,встановлені у частині першій цієї 

статті,обов’язково додатково оприлюднюються в електронній системі закупівель англійською 

мовою,якщо очікувана вартість закупівлі перевищує суму,еквівалентну:для товарів і послуг-

133 тисячам євро; для робіт -5150 тисячам євро. Курс євро визначається згідно з офіційним 

курсом Національного банку України,станом на дату  оприлюднення в електронній системі 

закупівель оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі.Закупівлю 

необхідно оголосити з дотриманням вимог чинного законодавства та відповідно до річного 

плану закупівель КНП «Мукачівська ЦРЛ» . 

  

 

  

 

 

 

 



 

 


