
«Послуги з організації шкільного харчування»
Д К  021:2015 55510000-8 Послуги їдалень 

Номенклатура: 55511000-5 Послуги їдалень та інших кафе закритого типу

На виконання постанови КМУвід 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання 
державних коштів» у зв’язку із необхідністю проведення закупівлі «Послуги з 
організаціішкільногохарчування»ДК 021:2015 55510000-8 Послуги їдалень для потреб ліцею 
1 алицькии ЛМР забезпечити оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик 

предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення на власному 
веб-саиті. ^
І. Назва предмета закупівлі Ь зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником:
- «Послуги з організації шкільного харчування» ДК 0 2 1:2015 55510000-8 Послуги їдалень

— ^ шім уітипмд, л,и§/икті:риі:тик преомета зак^  ̂
Повна назва навчального закладу 

(код ЄДРПОУ)

чівлі:
Ліцей “Галицький” 

ЛМР 
(23888525)

Адреса фактичного місцезнаходження навчального закладу м.Львів, вул.Замкова,4
К-сть 

днів харчування
133

Харчування учнів 1 -4 класів, учнів закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності 
1 Львівської міської територіальної громади з числа дітей {рідних, усиновлених, пасинків, падчерок) 

учасників бойових дій, учнів закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності 
Львівської міської територіальної громади з числа дітей (рідних, усиновлених, пасинків, падчерок) 
носіраждалих учасників Революції Гідності та Героїв Небесної Сотні, дітей із багатедітних сімей,

; дітей працівників закладів охорони здоров’я, померлих внаслідок коронавірусної хвороби (СОУШ - 
19), дітей 3 числа внуф іш ньо переміщених осіб чи дітей, які мають статус дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів.

К-сть учнів (дітей)
213

; 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», 
дітей 3 числа осіб, визначених у статтях 10 та 10-1 Закону України «Про статус ветеранів війни,

гарантії їх соціального захисту»

К-сть учнів (дітей)
5 ,
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України «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 № 305 
«Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах 
оздоровлення та відпочинку»,керуючись Положенням про управління освіти департаменту розвитку 
Львівської міської ради, затвердженим рішенням виконавчого комітету Львівської міської ради від 
18.1 1.2022 №1094, з метою організації безкоштовного харчування дітей відповідних категорій, які 
навчаються у закладах освіти Львівської міської територіальної громади та для ефективного 
використання коштів міського бюджету і забезпечення повноцінного харчування учнів закладів 
освіти Львівської МТГ, управлінням освіти департаменту розвитку Львівської міської ради, наказом 
від 31.12.2021 р. №857р «Про затвердження примірного меню для організації дитячого харчування в 
закладах середньої освіти» із змінами згідно наказу від 26.12.2022 №497р, затверджено 
чотиритижневе примірне меню «Для харчування учнів в осінній період» та «Для харчування учнів у 
зимово-весняний період». Відповідне примірне меню міститься в додатку № 5 до тендерної 
документації на закупівлю«Послуги з організаціїшкільногохарчування»ДК 021:2015 55510000-8 
Послугиїдалень.

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі 
(Технічна специфікація)(розрахунок пропозиції) міститься в додатку № 1 до тендерної документації 
на закупівлю«Послуги з організаціїшкільногохарчування»ДК 021:2015 55510000-8 Послугиїдалень та 
оприлюднено на веб-порталі Уповноваженого органу (https://prozorro.gov.ua~).

Очікувана вартість та/або розмір бюджетного призначення:
- Очікувана вартість закупівлі згідно проведених розрахунків із врахуванням кошторисних 
призначень становить -  974 291,50 грн. без ПДВ.
Наказом управління освіти департаменту розвитку Львівської міської ради від 26.12.2022 р. №495р 
«Про організацію харчування учнів у закладах загальної середньої освіти Львівської міської 
територіальної громади у 2023 році», на виконання Закону України «Про освіту». Закону України 
«Про повну загальну середню освіту». Закону України«Про охорону дитинства»,Закону України 
«Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб». Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», постанови Кабінету Міністрів України від 
24.03.2021 № 305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та 
дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», ухвали Львівської міської ради від 22.12.2022 «Про

https://prozorro.gov.ua~


безоішатного харчування дітей та учнів у закладах освіти Львівської міської 
освяти ^ і в с ь к г ї  ™ ^ забезпечення повноцінного харчування дітейу закладах
оргініаиГбе^^^^^^^ територіальної громади, а також встановлення єдиних грошових норм при
г р а н З Г х н о р м ™  харчування учнів, встановлено з 2 січня 2023 року вартість харчування у

позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми 
по^ебам и, ЯКІ навчаються у спеціальних та інклюзивних класах, дітей із сімей, які отримують
пітей України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»,
д.теи з числа осіб, визначених у статтях 10 та 10-1 Закону України «Про статус ветеранів війни
гаранти їх соціального захисту»-38,00 грн.; і' у у  вшни,

-учнів 1-4 класів, учнів закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності 
Львівської МІСЬКОЇ територіальної громади з числа дітей (рідних, усиновлених, пасинків, падчерок) 
учасників бонових дій, учнів закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності 
ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ територіальної громади з числа дітей (рідних, усиновлених, пасинків, падчерок) 
постраждалих учасників Революції Гідності та Героїв Небесної Сотні, дітей із багатодітних сімей, 
дітей працівників закладів охорони здоров’я, померлих внаслідок коронавірусної хвороби (СОУІО- 

У), дітей з числа внутрішньо переміщених осіб чи дітей, які мають статус дитини, яка постраждала 
внаслідок воєнних дій і збJЭ9йшxJюнфлiктiв -  33,50 грн.

Уповноважена ос Ірина ІЛЯШ


