
ОБҐРУНТУВАННЯ 

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, 

його очікуваної вартості та/ або розміру бюджетного призначення 

до закупівлі за предметом «М’ясо ( м’ясо свинини, м’ясо яловичини, філе птиці)» 

 
 
 
 

 

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». Рішення сесії Стрийської міської ради №1408 від 

15.12.2022р. 

Мета проведення закупівлі: забезпечення потреб Замовника у закупівлі м’яса для 

харчування закладів дошкільної освіти та закладів загальної середньої освіти, що 

підпорядковані Управлінню освіти Стрийської міської ради Стрийського району 

Львівської області у 2023р. 

Замовник:  Управління освіти Стрийської міської ради Стрийського району 

Львівської області. 

Код ЄДРПОУ: 43968702. 

Вид процедури: Відкриті торги. 

Предмет закупівлі: М’ясо ( м’ясо свинини, м’ясо яловичини, філе птиці). 

               Код ДК 021:2015:  15110000-2 - М’ясо 

Очікувана вартість предмета закупівлі:  

Відповідно до кошторисних призначень затверджених рішенням сесії Стрийської 

міської ради №1408 від 15.12.2022р.закладених на харчування у 2023р., моніторингу 

ринку цін та даних Головного управління статистики у Львівській області на дату 

оголошення закупівлі. 

Очікувана вартість предмета закупівлі становить 2 138 840.00 (два мільйони сто 

тридцять вісім  тисяч вісімсот сорок грн. 00коп.)грн. з ПДВ. 

Заявлена кількість товарів, робіт чи послуг: М’ясо свинини (15113000-3 - Свинина) – 

2000кг.; Філе курки (15112000-6 - М’ясо свійської птиці) – 11000кг; М’ясо яловичини 

(15111100-0 - Яловичина) – 200кг. 

Строк надання послуг/виконання робіт, поставки товару: до 31.12.2023 року. 

У відповідності з вимогами Постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 

2022 р. № 1178  «Особливості здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для 

замовників, передбачених законом України «Про публічні закупівлі», на період дії 

правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення 

або скасування» та 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. Документально підтвердженого досвіду повного виконання аналогічних 

договорів. 

 

 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-12-16-005216-a

