ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ,
ЙОГО ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ТА АБО РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЩОДО
ПЕРЕГОВОРНОЇ ПРОЦЕДУРИ ЩОДО ЗАКУПIВЛІ
Відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про
ефективне використання бюджетних коштів» та змін, які внесені постановою Кабінетів Міністрів
України від 16.12.2020 р. № 1266 головним розпорядникам бюджетних коштів (розпорядникам
бюджетних коштів нижчого рівня), суб’єктам господарювання державного сектору економіки з
метою прозорого, ефективного та раціонального використання коштів забезпечити:
- обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного
призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі;
- оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру
бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі шляхом розміщення на власному
веб-сайті (або на офіційному веб-сайті головного розпорядника бюджетних коштів, суб’єкта
управління об’єктами державної власності, що здійснює функції з управління суб’єктом
господарювання державного сектору економіки) протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення
оголошення про проведення конкурентної процедури закупівель або повідомлення про намір
укласти договір про закупівлю за результатами переговорної процедури закупівель.
23.11.2021 р. було оприлюднено оголошення UA-2021-11-23-003958-b про проведення відкритих
торгів для закупівлі курчата бройлерів охолоджених 1 категорії та яловичина охолоджена без
кісток 1 категорії, код ДК 021:2015 - 15110000-2 - м’ясо на загальну очікувану вартість в сумі
231000,00 грн..
Відповідно до оголошення про проведення конкурентної процедури відкритих торгів
необхідно закупити курчат бройлерів охолоджених 1 категорії в кількості 2000 кг очікуваною
вартістю 146000,00 грн. за кг та яловичину охолоджену без кісток 1 категорії в кількості 500 кг
очікуваною вартістю 85000,00 грн..
Кількість курятини та яловичини вираховувалась відповідно до норм м’яса встановленого
на одного хворого відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я № 931 від 29.10.2013 р.
«Про удосконалення організації лікувального харчування та роботи дієтологічної системи в
Україні» де зазначені кількісні яловичини та курятини на одного хворого та зазначено, що м’ясо
повинно бути яловиче та курине.
Вартість одного 1 кг курятини та яловичини складалась після проведення консультацій та
опитувань виробників та постачальників м’ясної продукції Вінницького регіону з врахуванням
прогнозованих цін на м’ясну продукцію у Вінницькому регіоні в 2022 році..

