Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його
очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення
Закупівля «ДК 021:2015 - 55520000-1 Кейтерингові послуги (послуги забезпечення
бортовим харчуванням екіпажів та пасажирів при виконанні технічних рейсів, обльотів ПС,
перегонів та тренувальних польотів в МА «Бориспіль»)» зареєстрована за ідентифікатором
иА-2021-02-23-013331-Ь, проводиться для забезпечення бортовим харчуванням екіпажів та
пасажирів під час виконання:
- тренувальних польотів для забезпечення виконання рейсів під літерою «А»,
- польотів з метою обльоту авіаційної техніки, які виконуються на підставі наказів
Державної авіаційної служби України «Про призначення комісії з перевірки технічного стану
та готовності літака»;
- перегінних польотів.
Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі
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Технічні характериетики предмета закупівлі
Вартість послуги по забезпеченню бортовим харчуванням екіпажів та пасажирів при
виконанні технічних рейсів, обльотів ПС, перегонів та тренувальних польотів в МА
«Бориспіль» включає: виготовлення бортового харчування, вартість одноразового
посуду, комплектування контейнерів бортовим харчуванням і посудом одноразового
використання, постачання готової їжі до пункту проходження на безпеку та догляду
в аеропорту «Бориспіль» та проходження контролю на безпеку, санітарну обробку
кухонно-зйомного обладнання, зберігання кухонно-зйомного обладнання.
Наявність в Учасника процедури закупівлі Експлуатаційного дозволу Головного
управління Державної санітарно-епідеміологічної служби на повітряному транспорті
для потужностей (об'єктів) 3 виробництва, переробки або реалізації харчових
продуктів або санітарно-гігієнічної оцінки Державної установи «Лабораторний
Центр на повітряному транепорті Міністерства охорони здоров'я України».
Наявність в Учасника Сертифіката відповідності на обслуговування на пероні та
місцях
стоянок
ПС
(постачання
бортового
харчування
або
завантаження/розвантаження бортового харчування, або забезпечення бортовим
харчуванням), виданого Державною авіаційною службою України.
Учасник повинен надавати послуги з дотриманням вимог авіаційної безпеки:
наявність договору про надання послуг з контролю на безпеку бортового харчування
3 Державним підприємством «Міжнародний аеропорт «Бориепіль», наявність
сертифікатів (свідоцтв) з авіаційної безпеки працівників Учасника.
Наявність в Учасника автотранспорту для доставки бортового харчування, що
відповідає санітарно-гігієнічним вимогам до транспортування харчових продуктів.
Якісні характеристики предмета закупівлі
Дотримання санітарно-гігієнічних норм та норм охорони здоров’я стосовно наданих
продуктів та послуг, якість яких має забезпечувати високий рівень сервісу на борту
ПС та відповідати вимогам чинних документів, що підтверджують їх безпечність та
якість (сертифікати відповідності, висновки державної санітарно-епідеміологічної
експертизи МОЗ України, ветеринарні документи, посвідчення про якість тощо).
Дотримання технологічного процесу готування та зберігання бортового харчування
від початку готування до завантаження на автоліфт, незалежно від підготовки
бортового харчування на інщі рейси, з метою забезпечення санітарного контролю на
всіх етапах готування.
Виділення окремих приміщень для збереження візків, контейнерів, посуду та
кухонно-зйомного обладнання.
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Замовник залишає за собою право на проведення перевірок якості послуг, що
надаються Виконавцем, на умовах попереднього узгодження між сторонами плану,
порядку та термінів проведення перевірки.____________________________________
Очікувана вартість та/або розмір бюджетного призначення предмета закупівлі

Очікувана вартість та/або розмір бюджетного призначення предмета закупівлі
становить 400 000,00 (чотириста тисяч грн. 00 коп.) - кошти Загального фонду Державного
бюджету України на 2021 рік.

Начальник служби авіаперевезень
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