
ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА 
ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ 

ВАРТОСТІ 
ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ 

(відповідно до пункту 4і 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: 

 

Закарпатський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді, 88017, 

Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Загорська, 126;  код згідно з ЄДРПОУ – 254409293; 

категорія замовника - юридичні особи, які є підприємствами, установами, організаціями (крім 

тих, які визначені у пунктах 1 і 2 цієї частини) та їх об’єднання, які забезпечують потреби 

держави або територіальної громади. 
 

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиних! 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): ДК 021:2015: 15330000-0: Оброблені фрукти та овочі 

3.Ідентифікатор закупівлі: — UA-2021-12-29-002187-c 

4.Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  

1 

Огірки мариновані 

Мають приємний солонувато-кислий смак, присмак 

доданих прянощів, без стороннього запаху, мають бути не 

м’яті, не зморщені, без механічних пошкоджень, на дотик 

міцні, хрусткі на зубах. Товар повинен бути без ГМО 

2 

Помідори мариновані 

Мають приємний солонувато-кислий смак, присмак 

доданих прянощів, без стороннього запаху, мають бути не 

м’яті, не зморщені, без механічних пошкоджень, на дотик 

міцні, хрусткі на зубах. Товар повинен бути без ГМО 

3 

Повидло  

Густа, желеподібна маса з фруктів. Зовнішній вигляд і 

консистенція повидла: щільна маса, яка зберігає окреслені 

межі при розрізанні, не розтікається на горизонтальній 

поверхні. Смак і запах: властиві даному виду плодів, з яких 

виготовляють повидла, смак приємний, солодкий або 

кислосолодкий; ознака легкого присмаку карамелізованого 

цукру. Сторонні смак і запах не допускаються. Колір 

однорідний, що відповідає даному виду плодів. 

Зацукрювання не допускається. 

4 

Томатна паста  

Однорідна концентрована маса від напіврідкої до мазкої 

консистенції (залежно від масової частки розчинних сухих 

речовин), без темного вкраплення, залишків шкірочки, 

насіння та інших грубих частинок плодів 

Смак та запах властиві концентрованій томатній масі, без 

гіркоти, пригару. Солоний смак для томатної пасти з 

доданням солі. 

Колір червоний, оранжево-червоний або темно-червоний, 

рівномірний за всією массою. Товар повинен бути без ГМО 
5 

Кукурудза маринована 

Мають приємний солонувато-кислий смак, присмак 

доданих прянощів, без стороннього запаху, мають бути не 

м’яті, не зморщені, без механічних пошкоджень, на дотик 

міцні, хрусткі на зубах. Товар повинен бути без ГМО 
6 Зелений горошок Зерна горошку цілі, без домішок зернових оболонок 



Залива прозора, характерного кольору, з зеленуватим 

відтінком, з незначним помутнінням. 

Консистенція м’яка неоднорідна 

Колір зелений, однорідний 

Смак і запах натуральні, властиві консервованому зеленому 

горошку Товар повинен бути без ГМО 
7 

Капуста квашена 

Шаткована, вагова. повинна мати білий колір , хрустку 

консистенцію, кислувато - солонкуватий смак, без 

сторонніх запахів та присмаків. Розмір шаткування середній 

або дрібний. На кожній одиниці фасування повинна бути 

наступна інформація: назва харчового продукту, назва та 

адреса підприємства-виробника, вага нетто, склад, дата 

виготовлення, термін придатності та умови зберігання, Без 

ГМО. 

Упакована властиво даному виду продукції в пластикові 

відра вагою – не більше 5 кг., або згідно замовлення 

замовника 

 
Всі поставленні товари повинні відповідати вимогам Закону України «Про безпечність та 

якість харчових продуктів» від 23.12.1997 № 771/97-ВР (із змінами), нормативно-

технологічній документації, встановленим санітарно-гігієнічним нормам, нормам 

стандартизації і сертифікації та супроводжуватись відповідними документами, що 

підтверджують їх якість та придатність до використання. 

6. Товар, що буде постачатись за договором, не повинен мати дефектів товарного вигляду, 

повинен бути упакований Учасником таким чином, щоб виключати псування або нищення 

його на період поставки, мати термін придатності на момент поставки не менше 80% - 90% від 

терміну, визначеного виробником для даного виду товару та за умови його збереження 

відповідно до встановлених норм і правил зберігання. 

 
5.Очікувана вартість предмета закупівлі: 67590.00 гривень  (шістдесят сім тисяч п’ятсот 

дев’яносто гривень 00 коп. з ПДВ)  
 

 
6.Обгрунтування розміру бюджетного призначення: Згідно рішення обласної ради від 

23.12.2021 року № 527 «Про обласний бюджет на 2022 рік» головному розпоряднику 
бюджетних коштів на 2022 рік виділено  67590.00    гривень для проведення закупівлі 
Продуктів харчування. 

7.Обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Розрахунок очікуваної 
вартості предмету закупівлі здійснено на підставі середньої ціни на ринку, щляхом 
моніторингу ринкових цін на аналогічний товар.  

8.Процедура закупівлі: спрощена процедура закупівлі через систему електронних 

торгів. 

 

Уповноважена особа 
 

 

Й. Райхель 

 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


