
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: 15540000-5: Сирні продукти 

3.Ідентифікатор закупівлі: —UA-2021-12-29-003727-c 

 

4.Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  

№ 

з/п 

Найменування 

предмету 

закупівлі   

 

Опис та характеристика товару 

1.  „Сирні 

продукти” (сир 

твердий, 

мягкий сир). 

 

М'який сир кисло – молочний (фасований по 0,5 кг., 1,0 кг., 3 кг., 

жирністю не менше 18%).  

Твердий сир не менше ніж 50% жирності. 

Характеристика:  

М'який сир кисло – молочний (творог) повинен бути свіжий, твердий 

сир: зовнішній вигляд поверхня чиста, рівна, консистенція однорідна, 

колір білий з кремовим відтінком, рівномірним по всій масі, 

допускається з незначною крупчатістю і незначним виділенням 

сироватки без механічних ушкоджень, сторонніх нашарувань і товстого 

поверхневого шару, покрита захисним покриттям; запах і смак 

кисломолочний в міру виражений сирний, від злегка кислуватого до 

слабогострого, без сторонніх смаків і запахів. консистенція однорідна, 

маркування повинно містити назву і адресу виробника, повну назву 

продукту, його склад, маса нетто, брутто, кінцеву дату споживання або 

дату виробництва та строк придатності, умови зберігання і 

інформаційні дані про харчову цінність 100г. продукту. Якість товару 

повинна відповідати діючим стандартам України. Твердий сир не 

менше ніж 50% жирності має бути  виготовлений тільки з  коров’ячого 

молока та призначений для безпосереднього вживання в їжу. Продукт 

не повинен містити ніяких спеціальних харчових добавок. Маркування 

повинно містити назву і адресу виробника, повну назву продукту, його 

склад, маса нетто, брутто, кінцеву дату споживання або дату 

виробництва та строк придатності, умови зберігання і інформаційні 

дані про харчову цінність 100г. продукту. Якість товару повинна 

відповідати діючим стандартам України. 

Продукція повинна постачатися у тарі, що відповідає вимогам 

санітарних правил і норм, повинна супроводжуватись відповідними 

документами, наявність яких передбачена законодавством (накладні 

або товарно-транспортні накладні, декларація виробника, або 



сертифікати якості, або ветеринарні довідки, або посвідчення про 

якість, або висновки санітарно-епідеміологічної експертизи тощо). На 

кожній одиниці фасування повинна бути наступна інформація: назва 

харчового продукту; назва , адреса , торговий знак (при наявності) 

підприємства-виробника; вага нетто; склад; дата виготовлення; термін 

придатності та умови зберігання; дані про харчову та енергетичну 

цінність тощо. 

Продукція повинна відповідати вимогам Законів України «Про 

безпечність та якість харчових продуктів» від 23.12.1997р. №771/97-ВР 

(зі змінами), «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного 

благополуччя населення» від 24.02.1994 р. №4004-ХІІ, наказу 

Міністерства охорони здоров’я України від 29.12.2012 № 1140 «Про 

затвердження Державних санітарних норм та правил «Медичні вимоги 

до якості та безпечності харчових продуктів та продовольчої 

сировини», спільних наказів МОН України та МОЗ України від 

17.04.2006 р. № 298/227 тощо. до продуктів, які використовуються  для 

харчування дітей. 

Транспортування продуктів проводиться спеціалізованим транспортом, 

що має підтверджуючі документи про санітарну обробку. 

 Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні 

відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам 

діючого законодавства (державним стандартам (технічним умовам)), 

які передбачають застосування заходів із захисту довкілля. 

 

 

5.Очікувана вартість предмета закупівлі: 111600.00 гривень  (сто одинадцять тисяч 

шістсот 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  111600.00    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 

 
 
 
 


