ГО: 11А-2021-11-29-003401-с

ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХН1ЧНИХ ТА ЯК1СНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА
ЗАКУП1ВЛ1, РОЗМ1РУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧ1КУВАНО1 ВАРТОСТ1
ПРЕДМЕТА ЗАКУП1ВЛ1
(вщповщно до пункту 41 постанови КМУ вщ 11.10.2016 № 710 Про ефективне використання
державних копгпв (31 змшами)
1.Найменування: КЗ ДНЗ №23 ВМР,
М1сцезнаходження: 21007, м. В1нниця, вул. Олександра Довженка, 3-А,

СДРПОУ: 25496692,
категор1я замовника: передбачено п.З ч.4 ст. 2 ЗУ "Про публ1чн1 закушвлГ'.

2.Назва предмета закушвлп ДК 021:2015 "Сдиний закушвельний словник" 15510000-6 - Молоко та вершки (Молоко пастеризоване)

3.Обгрунтування техшчних та яюсних характеристик предмета закушвлп техшчш та

як1сн1 характеристики предмета закушвл1 визначеш вщповщно до потреб замовника та
вщповщають дточим на територп УкраТни вимогам до якосп, як1 встановлюються

законодавством УкраТни, та з урахуванням та дотриманням вимог ЗУ Про основш
принципи та вимоги до безпечносН та якос^ харчових продук^в (вщ 23.12.1997
№771/97-ВР) 1 1нструкщею з оргашзаци харчування дИей у дошкшьних навчальних
закладах затвердженою Наказом Мшютерства осв1ти 1 науки УкраТни, Мш1стерством
охорони здоров'я УкраТни 17.04.2006 №298/227 (13 зм1нами, внесеними зпдно з наказом
Мш1стерства освИи 1 науки, молод1 та спорту УкраТни, Мшютерства охорони здоров'я
УкраТни вщ 26.02.2013 №202/165.
4.Обсяги визначено вщповщно до очжуваноТ потреби, обраховано'Т Замовником на основ1

фактичних видатшв у попередн1х роках та враховуючи обсяг ф1нансування - 12000 л.
5.Очжувана вар^сть предмета закуп1вл1: 337200,00 грн з ПДВ.
6.Обгрунтування оч1куваноТ вартос^ предмета закуп1вл1:
Визначено вщповщно до Методики визначення очжуваноТ вартоеп предмета закушвл1, що
розроблено! на основ1 наказу М1н1стерства розвитку економ1ки, торпвл1 та с1льського
господарства Украши Про затвердження прим1рноТ методики визначення очжуваноТ
! вартосД предмета закуп1вл1 вщ 18.02.2020 № 275 (з1 змшами).
Розрахунок зд1йснено, зг1дно з методом пор1вняння загальнодоступних ринкових ц1н.
Проведено розрахунок очжуваноТ вартосп закуп1вл1 Товару (дал1 - ОВ) на пщстав1
закуп1вельних цш (дал1 - Ц) на аналопчш товари минулих перюд1в, а також з
використанням цш отриманих з в1дкритих джерел шформацн, а саме з сайту РгогоггоМагке!:

ц ~ Цо
од

де: ОВмрц -очжувана вартють, розрахована за методом пор1вняння ринкових щн;
Цод

- очжувана цша за одиницю товару/послуги;

V-кшькють (обсяг) товару/послуги, що закуповуеться.

Уповноважена особаНад1я ШЕВИРК1НА
29.11.2021

ГО:ПА-2021-11-29-003916-с

ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХН1ЧНИХ ТА ЯК1СНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА
ЗАКУШВЛ1, РОЗМ1РУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧ1КУВАНО1 ВАРТОСТ1
ПРЕДМЕТА ЗАКУП1ВЛ1
(вщповщно до пункту 41 постанови КМУ вщ 11.10.2016 № 710 Про ефективне використання
державних коптв (з1 змшами)
1.Найменування: КЗ ДНЗ №23 ВМР,
мкцезнаходження: 21007, м. Вшниця, вул. Олександра Довженка, 3-А,

СДРПОУ: 25496692,
категор1я замовника: передбачено п.З ч.4 ст. 2 ЗУ "Про публ1чн1 закушвл1".

2.Назва предмета закушвлп ДК 021:2015 "Сдиний закушвельний словник" - 15540000-5
Сирн1 продукти.(Сир м'який кисломолочний. Сир твердий)
3. ОбГрунтування техшчних та як1сних характеристик предмета закушвлп техшчш та
як1сн1 характеристики предмета закутвл1 визначеш вщповщно до потреб замовника та
вщповщають д1ючим на територй УкраУни вимогам до якост^ яю встановлюються

законодавством Украши, та з урахуванням та дотриманням вимог ЗУ Про основш
принципи та вимоги до безпечносп та якосН харчових продукпв (вщ 23.12.1997
№771/97-ВР) 1 1нструкщею з оргашзацп харчування Д1тей у дошкшьних навчальних
закладах затвердженою Наказом М1н1стерства освИи \ науки УкраТни, М1н1стерством
охорони здоров'я Украши 17.04.2006 №298/227 0з змшами, внесеними зпдно з наказом
Мнпстерства освНи 1 науки, молод1 та спорту УкраУни, М1н1стерства охорони здоров'я
УкраУни вщ 26.02.2013 №202/165.
4.Обсяги визначено вщповщно до очшуваноУ потреби, обрахованоУ Замовником на основ1
фактичних видатйв у попередшх роках та враховуючи обсяг фшансування:
Сир м'який кисломолочний - 2000 кг.

*

Сир твердий - 200 кг.
5.Очжувана варНсть предмета закушвлк 303800,00 грн з ПДВ.
6.ОбГрунтування оч1куваноТ вартосН предмета закуп1вл1:
Визначено в1дпов1дно до Методики визначення очжуваноУ вартост1 предмета закушвл1, що

розробленоУ на основ1 наказу М1н1стерства розвитку економ1ки, торпвл1 та с1льського
господарства УкраУни Про затвердження прим1рноУ методики визначення очшуваноУ
вартосН предмета закуп1вл1 вщ 18.02.2020 № 275 (з1 зм1нами).
Розрахунок здшснено, зпдно з методом пор1вняння загальнодоступних ринкових ц1н.

Проведено розрахунок очжуваноУ вартост1 закуп1вл1 Товару (дал1 - ОВ) на п1дстав1
закушвельних цш (дал1 - Ц) на аналопчш товари минулих пер1од1в, а також з
використанням цш отриманих з вщкритих джерел 1нформац1У, а саме з сайту РгогоггоМагкеЕ
П^
= ТТ * V
"^*мрц ^од ' ^
де: ОВмрц

-очшувана вартють, розрахована за методом пор1вняння ринкових цш;

Цод
-очшуванацшазаодиницю товару/иослуги;
V-кшыасть (обсяг) товару/послуги^о закуповуеться.

Уповноважена особа/Ж.ЛНад1я ШЕВИРК1НА
29.11.2021

