
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: 15550000-8: Молочні продукти різні 

3.Ідентифікатор закупівлі: —UA-2021-12-29-004411-c 

 

4.Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  

Молочні продукти 

різні 

Молочні продукти різні (надалі товар) мають бути виготовлені з 

дотриманням встановлених гігієнічних  вимог до виробництва, а 

також придатні для споживання людиною та інших вимог чинного 

законодавства.     

Для транспортування  використовують спеціалізований 

автотранспорт або спеціально обладнаний транспортний   засіб  для  

перевезення товару.  

Транспортний засіб повинен бути чистим і  мати  санітарний  паспорт. 

Забороняється   використання   такого   транспортного засобу для 

перевезення інших вантажів. 

Водій транспортного  засобу  повинен  мати  особисту  медичну 

книжку, видану у встановленому порядку.  

Документи, що 

підтверджують 

якісні 

характеристики 

товару 

Строк придатності товару не повинен перевищувати 90% від 

загального строку придатності. Товар не повинен містити генетично 

модифіковані організми (ГМО). Товари, що постачаються повинні 

мати необхідні сертифікати якості виробника, реєстраційне 

посвідчення та висновок державної санітарно-епідеміологічної 

експертизи, або іншій 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, нормам Закону України «Про якість та безпечність харчових 

продуктів та продовольчої сировини». 

 

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: 147216.00 грн. (сто сорок сім тисяч двісті 

шістнадцять  гривень 00 коп.). 

 
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  147216.00   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 

 
 
 
 


