
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета 

закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості 

предмета закупівлі щодо переговорної процедури закупівлі  : код ДК 

021:2015 –55320000-9 — Послуги з організації харчування  (UA-2022-01-

10-001706-c) 

 

Закупівля за переговорною процедурою закупівлі  за предметом: 

Послуги з приготування їжі для організації харчування пацієнтів  у закладі 

охорони здоров'я код ДК 021:2015 –55320000-9 — Послуги з організації 

харчування на 2022 р. здійснюється за очікуваним обсягом 17500 

ліжкоднів. 
 

Очікувана вартість предмета закупівлі: 520000,00 грн. з ПДВ.  

Замовником здійснено розрахунок очікуваної вартості товарів методом 

порівняння ринкових цін відповідно до примірної методики визначення 

очікуваної вартості предмета закупівлі, яка затверджена наказом 

Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України 18.02.2020 № 275. 
 

Замовником застосовується переговорна процедура закупівлі 

відповідно до пункту 1 частини 2 статті 40 Закону. У зв’язку з 

необхiднiстю закупiвлi послуги з приготування їжі для організації 

харчування пацієнтів у закладі охорони здоров'я код ДК 021:2015 –

55320000-9 — Послуги з організації харчування  враховуючи те, що було 

двічі відмінено процедуру відкритих торгів згідно коду ДК 021:2015 –

55320000-9 — Послуги з організації харчування   (Ідентифікатор першої 

закупівлі UA-2021-12-01-001855-c Ідентифікатор другої закупівлі UA-2021-

12-24-002480-c) у даному випадку відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 40 Закону 

може бути застосована переговорна процедура закупівлі, яка для укладення 

договору з обраним учасником вимагає попереднього проведення з ним 

переговорів та узгодження основних умов договору.  

 

 Утримання та оснащення приміщень кухні, приймання та зберігання 

харчових продуктів, обробка сировини, виробництво та реалізація 

продукції, умови праці та особиста гігієна персоналу їдальні, наявність 

медичних книжок персоналу, чинних сертифікатів від нарколога та 

психіатра, а також ведення нормативної документації повинні відповідати 

вимогам чинного законодавства України.  

 

 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.   
   

  


