
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: 15530000-2: Вершкове масло 

3.Ідентифікатор закупівлі: — UA-2021-12-29-001569-c 

4.Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  

№ 

з/п 

Найменування 

предмету 

закупівлі   

 

Опис та характеристика товару 

1.  Вершкове 

масло 

 

 

 

 

 

 

 

Вершкове масло (з масовою часткою жиру не менше 83,2% - 

виготовлене тільки з коров'ячого молока або продуктів його 

переробки та призначене для безпосереднього вживання в їжу, 

кулінарних цілей. Воно не повинно містити ніяких спеціальних 

харчових добавок. На кожну одиницю масла в споживчій або 

транспортній тарі повинні бути нанесені чіткі позначення: назва і 

адреса підприємства-виробника, його товарний знак (за наявності), 

телефон, адреса виробництва; повна назва масла (торгова марка та 

власна назва за наявності); склад масла; кінцева дата споживання або 

дата виробництва та строк придатності до споживання; умови 

зберігання; маса нетто, маса брутто; інформаційні дані про харчову 

та енергетичну цінність (калорійність) у 100 г продукту; номер 

партії, штрих-код, позначення національного стандарту. 

 
5.Очікувана вартість предмета закупівлі: 156650.00 гривень  (сто п’ятдесят шість 

тисяч шістсот п’ятдесят 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  156650.00   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 



 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


