
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та очікуваної 

вартості предмета закупівлі оприлюднені в оголошеннях про проведення конкурентних 

процедур (Постанова КМУ від 11.10.2016 № 710) 

 

 Для забезпечення діяльності Львівської середньої загальноосвітньої школи східних мов та 

східних бойових мистецтв «БУДОКАН» з поглибленим вивченням іноземних мов в частині 

забезпечення харчуванням учнів школи наявна фактична потреба в закупівлі «Послуги з 

організації шкільного харчування», ДК 021:2015 - 55520000-1 Кейтерингові послуги обсязі та за 

технічними і якісними характеристиками, що заявлені.  

 Очікувана вартість сформована на підставі наказу управління освіти ДПГ ЛМР (Далі-

Наказ)  від 30/12/2020 р.  № 496р.  «Про організацію харчування учнів у закладах загальної 

середньої освіти Львівської територіальної громади у 2021 році», з 04.01.2021 р. встановлено 

граничні норми для харчування:  

- дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми 

потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах, дітей із сімей, які отримують 

допомогу згідно із Законом України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» 

(на підставі довідок з управління праці і соціального захисту населення) - 20,50 грн.; 

- учнів 1-4 класів -17,50 грн.; 

- учнів закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності Львівської міської 

територіальної громади з числа дітей (рідних, пасинків, падчерок, усиновлених) учасників 

антитерористичної операції, у тому числі тих, які загинули (пропали безвісти) або померли 

внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в 

антитерористичній операції, заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, 

постраждалих учасників Революції Гідності та Героїв Небесної Сотні, дітей з числа внутрішньо 

переміщених осіб чи дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і 

збройних конфліктів -17,50 грн.; 

- дітей із багатодітних сімей та дітей працівників закладів охорони здоров’я, померлих 

внаслідок коронавірусної хвороби (СОУЮ-19), які навчаються у закладах загальної середньої освіти 

Львівської міської територіальної громади -17,50 грн. 

- Для учнів малозабезпечених сімей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних 

класах – 20,50 грн 

 Розмір бюджетного призначення за кошторисом  на закупівлю з організації шкільного 

харчування становить 513 462,00 грн. У відповідності до ч.5 ст. 36 Закону України «Про публічні 

закупівлі» (у редакцію до 19.04.2021) дію договору № 2402/01 від  24.02.2020 про закупівлю 

кейтерінгових послуг було продовжено додатковою угодою  № 3 від 30.12.2020 на строк достатній 

для проведення процедури закупівлі на початку 2021 року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків 

суми, визначеної в договорі, укладеному в попередньому році,  розмір якої становить 51 198,00 

грн. Також, станом на 01.01.2021 заборгованість перед постачальником послуг за 2020 рік за 

вказаним договором склала 51182,10 грн. Сума договору, укладеного для забезпечення дітей 

харчуванням під час проведення тендерної процедури (без використання електронної системи) 

становить: 72166.50 грн  ((215*15,9+1*18,00)*21роб.дн). Тому, відповідно до Наказу, 

розрахунок очікуваної вартості  закупівлі становить 338915,40 без ПДВ (Порядком, надання послуг 

з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних 

закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість,  



затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України № 116  від 02 лютого 2011 року.). Вказана 

сума є різницею між розміром бюджетного призначення за кошторисом, укладеною додатковою 

угодою, угодою на час проведення тендерної процедури та сплаченою заборгованістю перед 

постачальником за договором. 
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