
ОБГРУНТУВАННЯ 

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної 

вартості та/або розміру бюджетного призначення в межах закупівлі 

ідентифікатор закупівлі UA-2021-12-10-002780-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 м'яса свинини, філе 

курячого, м'яса яловичини  для належної організації харчування в дошкільних навчальних закладах 

громади у 2022 році. 

Замовник: Компаніївська селищна рада 

код ЄДРПОУ: 04364911 

Вид процедури: відкриті торги. 

Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-12-10-002780-a 

Предмет закупівлі: М'ясо свинини свіже (м’якоть охолоджена), філе куряче свіже охолоджене, м'ясо 

яловичини свіже (м’якоть охолоджена) ДК 021:2015 – 15110000-2 М'ясо 

Очікувана вартість предмета закупівлі: 382533 грн. (триста вісімдесят дві тисячі п’ятсот тридцять 

три гривні), з ПДВ та  доставкою до кожного окремого закладу дошкільної  освіти Компаніївської 

селищної ради за рахунок, транспортом та силами Постачальника 

Місце та кількість поставки:  

М'ясо свинини свіже (м’якоть охолоджена):    

28400, Кіровоградська область, смт. Компаніївка, вул. Тополина, 3 ДНЗ № 1 –  350 кг;  

28400, Кіровоградська область, смт. Компаніївка, вул. Степова, 30 ДНЗ № 2 –  100 кг;  

28406, Кіровоградська область, с.Живанівка, пров.Шкільний, 1 ДНЗ № 3 –  40 кг;  

  28425, Кіровоградська обл., с.Полтавка, вул. Центральна, 36а  ДНЗ  – 50 кг; 

  28410, Кіровоградська обл., с.Мар'ївка, вул. Центральна, 5  ДНЗ  – 100 кг;  

  28415, Кіровоградська обл., с.Роздолля, вул. Молодіжна, 28  ДНЗ  – 67 кг. 

 

Філе куряче свіже охолоджене: 

28400, Кіровоградська область, смт. Компаніївка, вул. Тополина, 3 ДНЗ № 1 –  900 кг;  

28400, Кіровоградська область, смт. Компаніївка, вул. Степова, 30 ДНЗ № 2 –  300 кг;  

28406, Кіровоградська область, с.Живанівка, пров.Шкільний, 1 ДНЗ № 3 –  120 кг;  

  28425, Кіровоградська обл., с.Полтавка, вул. Центральна, 36а  ДНЗ  – 150 кг; 

  28410, Кіровоградська обл., с.Мар'ївка, вул. Центральна, 5  ДНЗ  – 300 кг;  

  28415, Кіровоградська обл., с.Роздолля, вул. Молодіжна, 28  ДНЗ  – 200 кг. 

 

М'ясо яловичини свіже (м’якоть охолоджена): 

28400, Кіровоградська область, смт. Компаніївка, вул. Тополина, 3 ДНЗ № 1 –  150 кг;  

28400, Кіровоградська область, смт. Компаніївка, вул. Степова, 30 ДНЗ № 2 –  50 кг;  

28406, Кіровоградська область, с.Живанівка, пров.Шкільний, 1 ДНЗ № 3 –  20 кг;  

  28425, Кіровоградська обл., с.Полтавка, вул. Центральна, 36а  ДНЗ  – 20 кг; 

  28410, Кіровоградська обл., с.Мар'ївка, вул. Центральна, 5  ДНЗ  – 40 кг;  

  28415, Кіровоградська обл., с.Роздолля, вул. Молодіжна, 28  ДНЗ  – 27 кг. 

 

 

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:  



Найменування та характеристика Одиниці 

виміру 

Кількість 

 М'ясо свинини свіже (м’якоть охолоджена)  

М'ясо свинини свіже або охолоджене, тазостегнова частина без 

кісток (великий шматок) який становить великі шматки м’якуші з 

обов’язковим відділенням від нього грубої сполученої тканини, 

м'ясо без кісток, шкіри, сала, хрящів, суглобів, повинно бути від 

світло-рожевого до темно-рожевого кольору. Поверхня м’яса 

рівна, необвітрена, м’ясо зачищене від сухожиль і грубих 

поверхневих плівок. Колір і запах характерні для доброякісного 

м’яса, без сторонніх смаків і запахів. Відповідає діючим ГОСТ, 

ДСТУ або ТУ, що діють на території України. Вищого ґатунку. 

Маркування повинно відповідати вимогам законодавства. Повинне 

бути маркування щодо відсутності ГМО. Товар повинен 

постачатись відповідно до заявок у тарі, що відповідає вимогам 

санітарних правил і норм. Термін придатності від загального 

терміну зберігання, передбачений виробником на час поставки (не 

менше, ніж) 90 %. Не допускається  до реалізації повторно 

заморожені напівфабрикати. 

кг 707 

Філе куряче свіже охолоджене 

Філе куряче охолоджене очищене (без шкірки та кісток), не 

ушкоджене, ціле, овальної форми з високими смаковими якостями, 

вітчизняного виробництва. Філе куряче повинно бути 

обезкровленим, поверхня чиста, без залишків пуху та пір’я, саден, 

плям и інших сторонніх залишків. Філе куряче повинне надходити 

свіжим або охолодженим. Колір і запах характерні для 

доброякісного м’яса, без сторонніх смаків і запахів. Відповідає 

діючим ГОСТ, ДСТУ або ТУ, що діють на території України. 

Вищого ґатунку. Маркування повинно відповідати вимогам 

законодавства. Повинне бути маркування щодо відсутності ГМО. 

Товар повинен постачатись відповідно до заявок у тарі, що 

відповідає вимогам санітарних правил і норм.  Термін придатності 

від загального терміну зберігання, передбачений виробником на 

час поставки (не менше, ніж) 90 %. Не допускається  до реалізації 

повторно заморожені філе. 

кг 1970 

М'ясо яловичини свіже (м’якоть охолоджена)  

М'ясо яловичини має бути охолодженим, без кісток та жил. 

Поверхня м’яса рівна необвітрена, зачищена від сухожиль і грубих 

поверхневих плівок. Колір від - світло - червоного до червоного. 

Смак і запах характерний для доброякісного м’яса без сторонніх 

смаків і запахів. Консистенція - ніжна, м’яка. М’якоть яловичини 

повинна бути розфасована та упакована таким способом, яке 

дозволяє забезпечити збереження їх споживчих властивостей і 

безпечність під час зберігання та транспортування. Повинна 

відповідати вимогам ГОСТ, ДСТУ або ТУ, що діють на території 

України. Вищого ґатунку. Маркування повинно відповідати 

вимогам законодавства. Повинне бути маркування щодо 

відсутності ГМО. Товар повинен постачатись відповідно до заявок 

у тарі, що відповідає вимогам санітарних правил і норм.. Товар 

постачається с терміном придатності не менш ніж 90% від 

загального терміну зберігання на момент поставки. 

кг 307 

Доставка товару та завантажувально-розвантажувальні роботи здійснюється за рахунок та 

транспортом Постачальника. 


