
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне 

використання державних коштів» (зі змінами)) 

 

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, 

його категорія: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 

КЛІНІЧНИЙ ОНКОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"; 

36011, Полтавська обл., місто Полтава, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ДМИТРІЄВА, будинок 7-

А; ЄДРПОУ 02008951; Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або 

територіальної громади 

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі 

поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви 

відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за 

наявності): Код ДК 021:2015 55520000-1 Кейтерингові послуги - послуги з організації 

харчування пацієнтів на 2022 р. 

 

3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-01-14-005850-a 

 

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 

 

Послуги з організації харчування пацієнтів – 134 000 комплекти (комплект – 

харчування одного хворого на один ліжко-день) Приготування калорійних високоякісних 

страв повинно здійснюватись з використанням сертифікованої сировини та з чітким 

дотриманням термінів реалізації. Проведення щоденного бракеражу готової продукції за 

участю медичних працівників диспансеру, відповідно до діючого Положення про бракераж 

їжі на підприємствах громадського харчування та бракераж сировини з обов’язковою 

наявністю гігієнічних висновків. Учасник повинен бути забезпечений: - продуктами 

харчування відповідно до меню; - своєчасною доставкою необхідних продуктів харчування; - 

посудом, інвентарем, миючими засобами, а працівники їдальні спецодягом. Послуги, що 

будуть надаватися учасником, повинні відповідати вимогам Наказу МОЗ України №931 від 

29.10.2013 «Про удосконалення організації лікувального харчування та роботи дієтологічної 

системи в Україні» 

 

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:. 

Очікувана вартість закупівлі визначена виходячи об’єму закупівлі з урахуванням 

потреби лікувального закладу та з використанням загальнодоступної інформацію щодо цін, 

яка міститься в електронній системі закупівель "Prozorro" 

Розмір бюджетного призначення – 6 700 000,00 грн. 

Джерело фінансування: кошти НСЗУ  

 


