
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: 15510000-6: Молоко та вершки  

3.Ідентифікатор закупівлі: — UA-2021-12-29-002413-c 

4.Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  

 

Опис та характеристика товару 

1. Молоко питне повинно відповідати усім вимогам ДСТУ 2661-2010. Жирністю не менше 

3,2%. Зовнішній вигляд молока та його консистенція має бути - однорідна рідина без осаду, 

пластівців білка та грудочок жиру.  Чисті, без сторонніх, не притаманних свіжому молоку 

присмаків та запахів, з легким присмаком пастеризації. Білий, рівномірний колір 

2. Молоко згущене незбиране, з цукром жирністю не менш 8,5 % повинно відповідати ТУ 

10.5-36564953-002:2014. Молоко має бути солодке, чисте, без сторонніх присмаків і запахів. 

Колір – білий з кремовим відтінком, рівномірний. Консистенція – однорідна, без наявності 

відчутних органолептичних кристалів молочного цукру. 

 

Товар, що постачається повинен мати необхідні сертифікати якості виробника, реєстраційне 

посвідчення та висновок державної санітарно - епідеміологічної експертизи, або інший 

подібний документ, що підтверджує відповідність товару вимогам, встановленим до нього 

загальнообов’язковими на території України нормами і правилами, повинен бути оформлений 

відповідно до вимог законодавства України. Без ГМО. 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. 

Товар повинен мати відповідне пакування, яке забезпечує цілісність товару та збереження 

його якості під час транспортування. 

Термін придатності продукції повинен складати на момент поставки не менше 70 % від 

загального терміну придатності товару.  

 
Вимоги щодо якості товару: 

-  товар, що є предметом даної закупівлі, повинен відповідати показникам безпечності 

та якості для харчових продуктів, чинним нормативним документам (ТУ, ДСТУ), 

затвердженим у встановленому законодавством України порядку, відповідати вимогам 

Законів України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових 

продуктів» від 23.12.1997 №771/97-ВР (зі змінами), Законів України  «Про дитяче харчування» 

від 14.09.2006 р. №142-16, спільних наказів МОН України та МОЗ України від 17.04.2006 р. 

№ 298/227 «Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних 



закладах», «Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних, 

загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах» від 15.08.2006 р. №620/563. 

 
5.Очікувана вартість предмета закупівлі: 106660.00 гривні  (сто шість тисяч шістсот 

шістдесят 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  106660.00    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 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


