
ОБҐРУНТУВАННЯ 

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, 

його очікуваної вартості та/ або розміру бюджетного призначення 

                                            до закупівлі № UA-2022-08-11-002861-a 

 
 

 

Підстава для публікації обгрунтування : постанова Кабінету Міністрів України від 

16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 

01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710». 

Мета проведення закупівлі: забезпечення потреб Замовника у закупівлі якісних 

продуктів для належної організації харчування в закладах освіти, що підпорядковані 

Управлінню освіти Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області у 

2022р. 

Замовник:  Управління освіти Стрийської міської ради Стрийського району 

Львівської області. 

Код ЄДРПОУ: 43968702. 

Вид процедури: Переговорна процедура. 

Предмет закупівлі: Продукція борошномельно-круп'яної промисловості (Крупи). 

Код ДК 021:2015: 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп'яної промисловості. 

Очікувана вартість предмета закупівлі:  

Відповідно до кошторисних призначень закладених на утримання харчування дітей 

навчальних закладів на 2022р., згідно проведеного аналізу ринку цін на вказану групу 

товарів із урахуванням можливих інфляційних ризиків та річного плану закупівель 

Управлення освіти Стрийської міської ради. Очікувана вартість предмета закупівлі 
становить 600 000.00грн. з ПДВ. 

Заявлена кількість товарів, робіт чи послуг: 
 

№ Найменування Одиниці 
виміру 

Кількість 

 

1 Манна крупа кг 300 

2 Пшоняна крупа кг 250 

3 Пшенична крупа кг 600 

4 Гречана крупа кг 2000 

5 Ячна крупа кг 220 

6 Рисова крупа кг 1600 

7 Перлова крупа кг 160 

8 Булгур кг 350 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-08-11-002861-a


9 Кус кус кг 800 

10 Нут кг 250 

11 Вівсяна крупа кг 360 

12 Кукурудзяна крупа кг 120 

13 Сочевиця (сушена) кг 700 

14 Горох жовтий (сушений) кг 900 

15 Борошно пшеничне (цільнозернове) кг 1500 

 

 

Строк надання послуг/виконання робіт: до 31.12.2022 року. 

У відповідності з вимогами Закону України «Про публічні закупівлі», з метою 

раціонального та ефективного використання коштів місцевого бюджету, планується 

закупівлю оприлюднити на сайті Уповноваженого органу з питань закупівель. 

Кваліфікаційні критерії, встановлені до учасників торгів:  

1.    Наявність  обладнання  та  матеріально-технічної бази; 

2.  Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та 

досвід; 

3. Документально підтвердженого досвіду повного виконання аналогічних 

договорів. 

 

 


