ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ
БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ
Предмет закупівлі: Молоко пастеризоване
Замовник для забезпечення безперервного процесу харчування у ЗДО на початку наступного року, може
наприкінці поточного року (або на початку наступного року) розпочати закупівлю за відповідним
предметом закупівлі, а саме ДК 021:2015 15511100-4 Пастеризоване молоко
Як передбачено ч. 1 ст. 4 Закону № 922, закупівлі плануються на підставі наявної потреби в закупівлі
товарів, робіт і послуг. Заплановані закупівлі включаються до річного плану закупівель (далі – річний план).
Отже, визначення потреби в товарах, роботах, послугах, очікуваної вартості закупівлі, планування обсягів і
джерел видатків, підготовка до проведення закупівель, складання річного плану та внесення до нього змін
обов’язково передують процедурі закупівель.
Законом не встановлено обов’язку замовника складати та затверджувати річний план закупівель на підставі
кошторису (тимчасового кошторису), фінансового плану (плану асигнувань, плану використання
бюджетних коштів).Закон не містить заборон щодо проведення закупівель до набрання чинності Закону про
Державний бюджет України, затвердження кошторису, плану використання бюджетних коштів, фінансового
плану підприємства, замовник для забезпечення невідкладних потреб у товарах, роботах і послугах у
наступному році, може наприкінці поточного року (або на початку наступного року) розпочати закупівлю за
відповідним предметом закупівлі.
Обґрунтування обсягів закупівлі. Обсяги визначено відповідно до очікуваної потреби, обрахованої
Замовником на основі фактичного використання продуктів харчування у попередньому році.
Обґрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі. Якісні характеристики визначено відповідно
до діючих національних стандартів ДСТУ 2661:2010 для зазначеного предмета закупівлі.
№

Найменування

Якісні характеристики

Один.
виміру

Кількість

- Молоко фасоване жирністю не менше 2,6%;
- ДСТУ 2661:2010;
- Поставка молока повинна здійснюватися
поліетиленових пакетах обсягами від 1000 мл

у

- термін придатності не менше 5 діб.
Якісні вимоги до предмету закупівлі:

1

Молоко
пастеризоване
коров’яче
питне

1. Молоко коров'яче питне пастеризоване
фасоване жирністю не менше 2,6% повинно бути
вітчизняного виробництва, чисте, білого кольору, без
сторонніх запахів та смаків, відповідати вказаному
відсотку жирності, розфасоване у відповідну тару, не
містити ГМО, шкідливих та інших токсичних
речовин.
2. Якість товару та тари повинна відповідати
діючим стандартам якості. Кожна партія товару
повинна супроводжуватись документом, який
підтверджує його походження, свіжість, якість,
безпечність.

л

16000

3. Упаковка (тара) повинна бути такою, щоб
забезпечувала збереження якості та смакових
властивостей товару. На кожній упаковці обов'язково
повинно бути вказано дату виготовлення та термін
реалізації товару.
4. Термін придатності товару на момент
постачання замовнику повинен бути не менше 85%
від терміну придатності, визначеного виробником.
5. Строк поставки протягом 2 (двох) робочих
днів з дня направлення замовником постачальнику
заявки на поставку товару.
6. Товар, запропонований учасником, повинен
відповідати зазначеним технічним вимогам.
Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі/бюджетного призначення. Очікувана вартість обрахована
відповідно до Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від
18.02.2020року №275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета
закупівлі».
№
п/п
1.

Предмет закупівлі
Молоко пастеризоване 2,6% 1кг
пак.

Одиниця
виміру

кількість

Ціна з ПДВ,
грн.

сума, з ПДВ

кг

16000

19,92

318720,00

Всього
ПДВ

53120,00

Всього з ПДВ

318720,00

