
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: 03220000-9: Овочі, фрукти та горіхи 

3.Ідентифікатор закупівлі: — UA-2021-12-29-002880-c 

4.Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  

1 

Апельсини 

Апельсини - Повинні  бути свіжими, чистими, без механічних 

ушкоджень, не ушкоджені шкідниками та хворобами, з рівно 

зрізаною плодоніжкою, не можуть бути гнилими, зів’ялими, На 

розрізі недопустима цвіль та ушкодження. Недопустима 

перезрілість та недозрілість. Продукт харчування по якості і 

безпечності повинен відповідати встановленим державним 

стандартам. Товар повинен бути без ГМО 

2 

Банани 

Банани - Повинні  бути свіжими, чистими, без механічних 

ушкоджень, не ушкоджені шкідниками та хворобами, з рівно 

зрізаною плодоніжкою, не можуть бути гнилими, зів’ялими, На 

розрізі недопустима цвіль та ушкодження. Недопустима 

перезрілість та недозрілість. Продукт харчування по якості і 

безпечності повинен відповідати встановленим державним 

стандартам. Товар повинен бути без ГМО 

3 

Мандарини 

Мандарини - Повинні  бути свіжими, чистими, без механічних 

ушкоджень, не ушкоджені шкідниками та хворобами, з рівно 

зрізаною плодоніжкою, не можуть бути гнилими, зів’ялими, На 

розрізі недопустима цвіль та ушкодження. Недопустима 

перезрілість та недозрілість. Продукт харчування по якості і 

безпечності повинен відповідати встановленим державним 

стандартам. Товар повинен бути без ГМО 

4 

Яблука 

Яблука - Товар повинен бути без ГМО, країна походження 

Україна, сорт  - перший; Яблука повинні бути вирощені в 

природних умовах, визрілими, цілими, чистими, типовими для 

даного сорту форми і забарвлення, не зів'ялі, з плодоніжкою або 

без неї, без ознак гнилі, механічного пошкодження  та 

пошкодження шкідниками, без плям, без стороннього запаху і 

присмаку.  

В  документах,  що  підтверджують  належну  якість свіжої 

плодоовочевої продукції,  повинно бути вказано про  відсутність  

в продукції  нітратів,   радіонуклідів  і  пестицидів  вище  норм, 

встановлених МОЗ. 



Товар повинен відповідати  якості,  відповідно до ГОСТ, ДСТУ, 

ТУ та інших документів, що діють на території України 

5 

Лимони 

Лимони - Повинні бути середнього розміру, повинні бути 

свіжими, чистими, без механічних ушкоджень, не ушкоджені 

шкідниками та хворобами, з рівно зрізаною плодоніжкою, не 

можуть бути гнилими, зів’ялими, На розрізі недопустима цвіль та 

ушкодження. Недопустима перезрілість та недозрілість. Продукт 

харчування по якості і безпечності повинен відповідати 

встановленим державним стандартам. Товар повинен бути без 

ГМО 

6 

Капуста 

Капуста- Овочі свіжі  вирощені в природних умовах, без 

перевищеного вмісту хімічних речовин. Повинні бути свіжими, 

цілими, чистими, без механічних пошкоджень, не пошкоджені 

хворобами і шкідниками, достатньої зрілості, без ознак гнилі. 

Колір відповідно до сорту, без плям. 

7 

Цибуля 

Цибуля - Відповідно до ГОСТ, ДСТУ, ТУ та інших документів, 

що діють на території України цибулини дозрілі, здорові, чисті, 

цілі, непророслі, форма і колір відповідає ботанічному сорту з 

сухим зовнішнім цибулинням, без стороннього запаху і смаку. 

8 

Морква 

Морква- Відповідно до ГОСТ, ДСТУ, ТУ та інших документів, що 

діють на території України. Коренеплоди свіжі, цілі здорові, 

чисті, сухі, колір відповідає ботанічному сорту 

9 

Буряк 

Буряк - Непошкоджені, доброякісні, без ознак загнивання, 

чистими (тобто без сторонніх речовин після миття, або без 

лишнього ґрунту, якщо вони не миті), без шкідників та їх 

пошкоджень, тверді, не тріснуті,без бокових корінців, без ознак 

відростання листків, з нормальною вологістю поверхні та без 

стороннього запаху і присмаку 

10 

Сухофрукти 

Сухофрукти мають відповідати наступним характеристикам: - 

загальним вимогам ДСТУ, ТУ, які діють на момент проведення 

процедури закупівлі; - без ГМО; - вітчизняного виробника; - 

висновок СЕС; - посвідченню про якість з інформацією про 

термін зберігання (придатності). 

11 

Селера 

Повинна  бути свіжими, чистими, без механічних ушкоджень, не 

ушкоджені шкідниками та хворобами. Продукт харчування по 

якості і безпечності повинен відповідати встановленим 

державним стандартам. Товар повинен бути без ГМО 

12 

Кольраба 

Повинна  бути свіжими, чистими, без механічних ушкоджень, не 

ушкоджені шкідниками та хворобами. Продукт харчування по 

якості і безпечності повинен відповідати встановленим 

державним стандартам. Товар повинен бути без ГМО 

13 

Корінь 

петрушки 

Повинна  бути свіжими, чистими, без механічних ушкоджень, не 

ушкоджені шкідниками та хворобами. Продукт харчування по 

якості і безпечності повинен відповідати встановленим 

державним стандартам. Товар повинен бути без ГМО 

14 

Квасоля суха 

ДСТУ, ГОСТ, ТУУ, ТУ або інший діючий                                                       

нормативний    документ. Товар повинен бути без ГМО. 

15 

Часник 

ДСТУ, ГОСТ, ТУУ, ТУ або інший діючий                                                       

нормативний    документ. Товар повинен бути без ГМО. 

16 

Ізюм 

ДСТУ, ГОСТ, ТУУ, ТУ або інший діючий                                                       

нормативний    документ. Товар повинен бути без ГМО. 

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. 
5.Очікувана вартість предмета закупівлі: 132927.50 гривень  (сто тридцять дві тисячі 

дев’ятсот двадцять сім гривень 50 к. 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  132927.50    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 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


