
Додаток 1
до рапорту про закупівлю

Кількісні, технічні та якісні характеристики предмета закупівлі

1. Перелік назв номенклатурної позиції предмета закупівлі:
№ Назва 

номенклату 
рної 
позиції, 
переліку 
послуг або 
робіт

Код товару чи 
послуги, 
визначеного 
згідно з Єдиним 
закупівельним 
словником, що 
найбільше 
відповідає назві 
номенклатурної 
позиції предмета 
закупівлі.

Кількіс 
ть

Од. 
вимір

Місце поставки чи 
місце надання послуг 
або робіт

Строк 
поставки 
товару, 
надання 
послуг, 
або робіт

1 Послуги 3 
харчування

55511000-5
Послуги їдалень 
та інших кафе 
закритого типу

25 800 послуг 03179, Україна,
Київська область,
Київ, вул. Оборони
Києва 7

31.12.2021

2. Технічні умови.

за кодом CPV ДК 021:2015 — 55510000-8 “Послуги їдалень” - послуги з харчування

Ці технічні умови поширюються на послуги з харчування, що призначені для забезпечення 
повноцінного харчування однієї особи протягом доби.
А також військовослужбовці, які за рішенням керівництва відряджаються до іншого населеного 
пункту поза місцем постійного проходження дислокації для здійснення повноважень.

Перелік технічних вимог
• Послуги з харчування повинні відповідати вимогам чинного законодавства.
• Продукти харчування, які використовує учасник для приготування їжі, повинні 

мати необхідні сертифікати якості, харчування має бути збалансованим та калорійним, 
відповідати всім вимогам санітарного законодавства, з дотримання норм харчування у 
відповідності з нормами встановленими Постановою КМУ від 29.03.2002 № 426 (зі змінами).

• Страви повинні виготовлятися з продуктів свіжого виробництва.
• Послуги з харчування повинні включати в себе витрати на закупку продуктів, 

транспорт, приготування, а також витрати на прибирання та миття посуду, тощо. Ціна послуг 
повинна включати в себе всі податки та збори, обов’язкові платежі.

• Якість та безпечність всієї продукції повинна підтверджуватися відповідними 
документами.

• Особисто у кожного учасника, який займається приготуванням та роздачею їжі, 
повинна бути в обов’язковому порядку медична книжка.

• В складі тендерної пропозиції Учасник повинен надати довідку в довільній формі 
у якій зазначається про можливість забезпечення Замовника наборами продуктів харчування 
за нормами № 10, 15 - затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 № 
426 (зі змінами).

• В складі тендерної пропозиції Учасник повинен надати гарантійний лист 
виробника щодо можливості виготовлення наборів за замовленням Учасника та завірену 
копію Технічних умов* на виробництво наборів продуктів харчування, які розроблені та 
затверджені зазначеним виробником.

Примітка: *Технічні умови повинні бути розроблені відповідно до ДСТУ-Н 1.3:2015 
«Національна стандартизація. Настанова. Технічні умови України. Настанови щодо



розробляння» та містити на титульній сторінці відмітку про отримання розробником ТУ 
висновку Державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

• В складі тендерної пропозиції Учасник повинен надати оригінал (або нотаріально 
завірену копію) декларації виробника або сертифікат якості наборів продуктів харчування за 
нормами № 10, 15 - затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 № 
426 (зі змінами).

• В складі тендерної пропозиції Учасник повинен надати оригінал (або нотаріально 
завірену копію) Протоколу дослідження (випробувань) або Експертного висновку про 
відповідність наборів продуктів харчування за нормами № 10, 15 - затверджені постановою 
Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 № 426 (зі змінами), вимогам нормативного 
документа: ДСТУ, ТУ, ТУУ (за органолептичними та фізико-хімічними показниками), 
виданого акредитованою та уповноваженою компетентним органом лабораторією, яка може 
здійснювати лабораторні дослідження (випробування) для цілей державного контролю.

• Оригінал або належним чином завірена копія Акту Держпродспоживслужби, 
складеного за результатами планового (позапланового) заходу державного контролю 
(інспектування) стосовно додержання оператором ринку вимог законодавства про 
харчові продукти та корми, здоров’я та благополуччя тварин (відповідно до наказу 
Міністерства аграрної політики та продовольства України від 08.08.2019 № 447)*.
• Оригінал або належним чином завірена копія документа, що підтверджує 
впровадження системи НАССР оператором ринку, відповідно до вимог Закону 
України від 23.12.1997 № 771/97-ВР «Про основні принципи та вимоги до безпечності 
та якості харчових продуктів» та наказу Міністерства аграрної політики та 
продовольства України від 01.12.2012 № 590 «Про затвердження Вимог щодо 
розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на 
принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)»*.

*Дані акти повинні бути оформлені без недоліків та зауважень

Начальник продовольчої служби
підполковник Олександр СНЕЖКО
_._.2021р.



Додаток 2
до рапорту про закупівлю

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі згідно примірної методики 
визначення очікуваної вартості предмета закупівлі

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі згідно наказу № 275 від 18.02.2020 
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України «Про затвердження 
примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», розраховувався за 
методикою визначення очікуваної вартості товарів/послуг на підставі закупівельних цін попередніх 
закупівель.

Таким чином, загальна очікувана вартість складає - 2 500 000 ,00 грн.

Начальник продовольчої служби 
підполковник
_.__.2021р.

Олександр СНЕЖКО


