
Обґрунтування 
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, 

його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення в межах закупівлі  

UA-2022-01-21-016007-b  

Послуги харчування 
Підстава для публікації обґрунтування: 

Оприлюднюється на виконання Постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про 

ефективне використання державних коштів» (зі змінами). 

Мета проведення закупівлі:  
На базі Міського центру соціальної допомоги створено «Відділення професійної 

реабілітації та соціально побутової- адаптації осіб з інвалідністю» за адресою: вул. Комбрига 

Петрова 21 , слухачі якого отримують комплексні реабілітаційні послуги, в будні дні  

(крім святкових, вихідних , літніх та зимових канікул) та щоденне безкоштовне харчування, 

готових страв (у вигляді обідів), орієнтовано 35 осіб.  «Відділення щодо надання послуг 

бездомним особам та особам з низьким рівнем доходів» за адресою: вул.Лоцманська 22-А, 

підопічні якого отримують щоденне, крім святкових, вихідних днів , безкоштовне 

харчування, готових страв (у вигляді обідів) , особи з низьким рівнем доходів, які опинилися 

у скрутному становищі, орієнтовано 50 осіб щоденно , та особи без певного місця мешкання, 
бездомним особам орієнтовано 45 осіб щоденно 

Центр забезпечує харчуванням осіб з інвалідністю, які відвідують відділення 

професійної реабілітації та соціально-побутової адаптації які перебувають у складній 

життєвій ситуації , малозабезпечених,  бездомних громадян. Харчування в закладі 

організовано шляхом закупівлі та роздачі готових гарячих обідів.    

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі 

затвердженої центральним органом влади, що забезпечує формування та реалізує 

державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення 

очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно наказу МІНІСТЕРСТВА 

РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 

УКРАЇНИ від 18.02.2020 р. № 275, із змінами шляхом моніторингу комерційних 

пропозицій у сфері зазначених послуг, інтернет ресурсів. 
Обґрунтування: 1) Технічні, якісні та кількісні характеристики до предмету закупівлі 

викладені у Додатку 4 тендерної документації. 2) Розмір бюджетного призначення 

визначено ЗУ «Про Державний бюджет України на 2022 рік» відповідного до бюджетного 

запиту на 2022 рік. 3) Очікувана вартість 1 225 000,00 грн., сформована на підставі 

отриманих комерційних пропозицій від потенційних учасників процедури закупівлі, щодо 

технічних, якісних та кількісних характеристики предмета закупівлі за процедурою 

закупівлі, а саме: 1) ТОВ «КОНТАКТ ПРОДРЕЗЕРВ 5» 1229092,50 грн. без ПДВ; 2) ТОВ 

«ПРИДНІПРОВСЬКА ПЕРЛИНА» 1225136,80 грн. без ПДВ. В річний план закупівель 

внесено: 1 225 000,00 грн 

Замовник: Міський центр соціальної допомоги  

Код ЄДРПОУ: 25542943 

      Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-01-21-016007-b  

Посилання на процедуру закупівлі в електронній системі закупівель: 

https://prozorro.gov.ua/tender/ UA-2022-01-21-016007-b  

 

 

 
 


