
Обгрунтування техшчних та яккних характеристик предмета закушвл!, розм1ру бюджетного 
призначення, очжувано! вартост1 предмета закушвл1 

(вщиовщно до пункту 4-1 постанови КМУ вщ 11.10.2016 року № 710 « Про ефективне використання 
державних коптв» ( 31 змшами)). 

1.Найменування, мкцезнаходження, та щентифжацшний код замовника в Сдиному державному 
реестр1 юридичних ос1б, ф1зичних ос1б-шдириемщв та громадських формувань, його категор1я: 
Чершпвський гергатричний пансюнат Департаменту сощального захисту населения Чершпвсько! обласно! 
державно'1 адмшютрацп; код за 6ДРПОУ 21395391; 14021, вул. Леонща Пашина,12, мюто Чершпв; 
категор1я замовника: 3 - юридичш особи, як1 е пщприемствами, установами, оргашзащями та хх 
об'еднання, як1 забезпечують потреби держави або територ1ально! громади, якщо така Д1яльшсть не 
здшснюеться на промисловш чи комерцшнш основг 
2. Назва предмета закушвл1 13 зазначенням коду за €диним закушвельним словником ( у раз1 подшу 
на лоти таю вщомостч повинш зазначатися стосовно кожного лота) та назви вщповщних класифкатор1в 
предмета закуп 1 в/п 1 частин предмета закушвл1 (лот1в) (за наявносп): 15840000-8 Какао; шоколад та цукров1 
кондитерсью вироби (15841000-5 Какао-порошок , 15842000-2 цукерки д1абетичш, 15842310-8 карамельш 
цукерки) 

3.1дентифжатор закушвл1: иА-2021-10-28-008487-а 
4.0бгрунтування техшчних та яккних характеристик предмета закушвл1: техн1чн1 та як1сн1 
характеристики предмета закутвл1 визначен1 згщно норм харчування та потреб Чершпвського 
гер1атричного пансюна!у виходячи 13 кшькост1 проживаючих в панс10нат1 станом 28.10.2021 року. 
5.Обгрунтування розм1ру бюджетного призначення: розм1р бюджетного призначення, визначений 
в1дпов1дно до потреби на жовтень-грудень 2021 року, за цшами, з урахуванням статистичних даних та 
економ1чних чинник1в, що впливають на цшоутворення на певному ринку. 
- Какао порошок мае бути розчинним, порошкошотбний, в упаковц1 вагою 0,080 кг. Зовшшнш вигляд мае бути 
однорщна сипуча маса, смак 1 запах властивий какао, без стороннього присмаку 1 запаху. 3 маркуванням на кожн1Й 
упаковц!. На кожшй одиниц1 фасування повинна бути наступна шформащя: назва харчового продукту, назва та адреса 
тдприемства-виробника, вага нетто, склад, дата виготовлення, терм1н придатносп та умови збериання, даш про 
харчову та енергетичну щнн1сть. Без ГМО. Вщповщшсть вимогам дшчого саштарного законодавства Украши 
обов'язков.Склад: какао-порошок натуральний знежирений (10-12%) 
- Цукерки глазуроваш шоколадного глазур'го з начинкою (помадного, шоколадного, кремового, вафельного). Кожна 
цукерка загорнута окремо в пов1тронепроникний матер1ал та упакован! в картонн1 коробки. На кожнш одиниц1 
фасування (коробщ) або на ярлику всерединх упаковки, повинна бути наступна шформащя: назва харчового продукту, 
назва та адреса шдприемства-виробника, вага нетто, склад, дата виготовлення, термш придатносп та умови 
збериання, даш про харчування та енергетичну цшшсть. Без ГМО, що мае бути зазначена на упаковщ. 
- Кожна цукерка загорнута окремо в пов1тронепроникний матер1ал та упакован! в картонш коробки. На кожшй 
одиниц1 фасування (коробщ) або на ярлику всередши упаковки, повинна бути наступна шформащя: назва харчового 
продукту, назва та адреса тдприемства-виробника, вага нетто, склад, дата виготовлення, термш придатносп та умови 
збернання, даш про харчування та енергетичну цшшсть. Без ГМО, що мае бути зазначена на упаковщ. 
- Цукерка загорнута окремо та упакован! в картонш коробки На кожшй одинищ фасування (коробщ) або на ярлику 
всередиш упаковки, повинна бути наступна шформащя: назва харчового продукту, назва та адреса шдприемства-
виробника, вага нетто, склад, дата виготовлення, термш придатност1 та умови збершання, д а т про харчування та 
енергетичну цшшсть. Без ГМО, що мае бути зазначена на упаковщ 
6. Потреба: В пансюнат1 станом на 28.10.2021 року проживав 410 ос1б, згщно до норм постанови Кабшету 
Млшстр1в Украши вщ 13 березня 2002 року, номер 324 « Натуральш добов1 норми харчування в штернат 
них установах для громадян похилого В1ку та швалдав, вищих навчальних заклад1в 1-П р1вня акредитацн 
сфери управления Мшпращ та Зб1рнику громадського харчування Здобнов А. I. 2002р. Розрахунок дано! 
закушвл1, був здшснений на 2 мюящв в рамках пщготовки до зими. 

с 
7. Очжувана вартхсть предмета закуп1вл1: 73089,00 грн з ПДВ 

Кшьюсть: 
Какао-порошок - 150 кг 
Цукерки батончик з фруктозою - 45 кг 
Цукерки з фруктозою - 45 кг 
Карамельш цукерки - 380 кг 
8. Процедура проведения: Переговорна процедура - 15840000-8 Какао; шоколад та цукров! кондитерськ1 
вироби (15841000-5 Какао-порошок , 15842000-2 цукерки д1абетичш, 15842310-8 карамельш цукерки) 



згщно п.1 п.2 ст. 40 ЗУ «Про публ1чш закутв;п», а саме: якщо було дв1Ч1 вщмшено процедуру вщкритах 
торг1в, у тому числ1 частково (за лотом), через вщсутшсть достатньо'1 ктькост1 тендерних пропозиций, 
визначеноТ цим Законом. (ЗВ1Т про результата проведения процедури закушвл1 11А-2021-09-17-006287-Ь 
Дата формування зв1ту: 04 жовтня 2021 та ЗВ1Т про результата проведения процедури закутвл[ 11А-2021-
10-04-007517-Ь Дата формування зв!ту: 22 жовтня 2021). При цьому предмет закушвл1, його техшчш та 
ЯК1СИ1 характеристики, а також вимоги до учасника процедури закутвл1 не повинн1 В1др1знятися вщ вимог, 
що були визначен! замовником у тендернш документацИ'. В ц( учасника: АТ «БАЗИС» 

Голова тендерного ком1тету Свген РАЗГОН 


