Оголошення про проведения конкурентно! процедури закушвель
Назва закушвл]

Дата
оголошення

Обгрунтування техжчних та якюних

Р03М1р

Очжувана

характеристик предмета закушвл1

бюджетного

варт1сть

призначення

предмета
закутвл!

83600,00

83600,00

411960,00

411960,00

закуп1вл|

Картопля

25.01.2021

Товар, що мае постачатися, повинен
вщповщати дпочим на територп'
Укра'ши вимогам до якост!, яю
встановлюються законодавством

Украши, та з урахуванням та
дотриманням вимог ЗУ Про основш
принципи та вимоги до безпечносН
та якост! харчових продукта (вщ

23,12.1997 №771/97-ВР)!
1нструкщею з орган1зац1Т харчування
Д1тей у дошкшьних навчальних

закладах затвердженою Наказом
Мппстерства освНи 1 науки Украши,
Мппстерством охорони здоров'я

Украши 17.04.2006 №298/227(13
змшами, внесеними зпдно з наказом
Мппстерства осв1ти 1 науки, молод!

та спорту Укра'ши, Мтшстерства
охорони здоров'я Украши вщ

26.02.2013 №202/165
Молоко

27.01.2021

Товар, що мае постачатися, повинен

вщповщати Д1ючим на територ^

пастеризоване

Украши вимогам до якосН, як1

(повторно)

встановлюють^я законодавством
*

Украши, та з урахуванням та
дотриманням вимог ЗУ Про основш
принципи та вимоги до безпечноеп

та якосН харчових продукНв (вщ

23.12.1997 №771/97-ВР) 1
1нструкц1ею з орган!защ1 харчування
дггей у дошк!льних навчальних
закладах затвердженою Наказом
Млшстерства осв1ти 1 науки Украши,

М1н1стерством охорони здоров'я

Украши 17.04.2006 №298/227 ^з
зм1нами, внесеними зпдно з наказом
Мптютерства освНи 1 науки, молод1

та спорту Украши, Мшютерства
охорони здоров'я Укра'ши вщ

26.02.2013 №202/165
Сир м'який

27.01.2021

Товар, що мае постачатися, повинен

кисломолочний.

вщповщати дпочим на територп

Сир твердий

Укра'ш и вимогам до якосН, яш

(повторно)

встановлюються законодавством

Украши, та з урахуванням та
дотриманням вимог ЗУ Про основш

216800,00

216800,00

принцигш та вимоги до безпечносН
та якосп харчових продукт (в!д

23.12.1997 №771/97-ВР)1
1нструкщею з оргашзацн харчування
д1тей у дошкшьних навчальних
закладах затвердженою Наказом
Мшютерства освНи 1 науки Украши,
Мндстерством охорони здоров"я

Украши 17.04.2006 №298/227 (Ъ
змшами, внесеними зпдно з наказом

Мшютерства освгги \ науки, молод1
та спорту Укра'ши, М1н1стерства
охорони здоров'я Украши вщ

26.02.2013 №202/165
Буряк. Морква.

Цибуля. Гарбуз.
Цвггна капуста.

Капуста
бтокачанна.
Яблуко.
Апельсин.

Лимон. Банан

27.01.2021

Тсжар, що мае постачатися, повинен

113350,00

вщповщати Д1ючим на територп

Украши вимогам до якост1, як1
встановлюються законодавством
Укра'ш и, та з урахуванням та

дотриманням вимог ЗУ Про основш
принципи та вимбги до безпечност!
та якост] харчових продук^в (вщ

(повторно)

23.12.1997 №771/97-ВР)1
1нструкц1ею з орган 1зацп харчування
д^ей у дошкшьних навчальних
закладах затвердженою Наказом
Мппстерства осв1ти 1 науки Украши,
Млшстерством охорони здоров'я
Укра'ши 17.04.2006 №298/227(13
зм1нами, щюсеними згздно з наказом

Мтшстерства осв1ти 1 науки, молод!
та спорту Укра'ши, Мшютерства
охорони здоров'я Укра'ши вщ

26.02.2013 №202/165

Л овноважена особа
/7 01.2021р.

Н.Ю. Шевирюна

113350,00

