
Обгрунтування техшчних та яккних характеристик предмета закутвл!, розм1ру бюджетного 
призначення, оч1куваноТ вартост1 предмета закушвл! 

(вщповщно до пункту 4-1 постанови КМУ вщ 11.10.2016 року № 710 « Про ефективне використання 
державних к о ц т в » ( 31 змшами)). 

1 .Найменування, мкцезнаходження, та щентифжацшний код замовника в Единому державному 
реестр! юридичних оаб , ф1зичних оаб-пщприемщв та громадських формувань, його категор1я: 
Чершпвський гер1атричний пансюнат Департаменту сощального захисту населения ЧершпвськоУ обласноУ 
державноУ адмш1страцп; код за 6ДРПОУ 21395391; 14021, вул. ЛеонIда Пашина,12, м!сто Чершпв; 
категор1я замовника: 3 - юридичш особи, яю е пщприемствами, установами, оргашзашями та Ух 
об'еднання, яю забезпечують потреби держави або територ1альноУ громади, якщо така Д1яльшсть не 
ЗДШСНЮСТЬСЯ На ПрОМИСЛОВШ ЧИ КОМерЦШНШ ОСНОВ1. 
2. Назва предмета закушвл! 13 зазначенням коду за €диним закушвельним словником ( у раз1 подшу 
на лоти таю вщомост1 повинш зазначатися стосовно кожного лота) та назви вщповщних класиф1катор1в 
предмета закушвл1 1 частин предмета закушвл! (лот1в) (за наявност1): 15840000-8 Какао; шоколад та 
цукров1 кондитерськ1 вироби (15842000-2 Шоколад та цукров1 кондитерсью вироби в асортиментО 

3.Ыентифхкатор закушвлк ЫА-2021 -11 -11 -007899-а 
4.0бгрунтування техн1чних та яккних характеристик предмета закуп1вл1: т е х т ч ш та як1сн1 
характеристики предмета закушвл1 визначен1 зг1дно норм харчування та потреб Чержпвського 
гер1атричного панс10н^ту виходячи 13 к1Лькост! проживаючих в пансюнат1 станом 11.11.2021 року. 
5.0бгрунтування розм1ру бюджетного призначення: розм1р бюджетного призначення, визначений 
в1дпов1дно до потреби на листопад-грудень 2021 року, за цшами, з урахуванням статистичних даних та 
економ1чних чинниюв, що впливають на щноутворення на певному ринку. 
Цукерки з кокосом - 1нгред1енти: патока, глазур кондитерська (16,4%) кокосова стружка (14,7%), пласпвш 
в1всян1 (14,0%), цукор бший, маргарин столовий, кульки круп'яш рисов1 з какао (7,0 %), ядро соняшнику, 
ароматизатор «Мулкпром кокос» 
Цукерки з чорносливом 1 бузиною (глазурован!) - 1нгред1енти:патока, глазур кондитерська (16,2%),цукор, 
чорнослив копчений (11,3%),родзинки,пласт1вщ в1всяш,маргарин столовий,барвник натуральний бета-
каротин,ароматизатор(масло вершкове),кульки круп'яш рисов1,ядро соняшнику,порошок 13 япд 
бузини(0,8%),аскорб1нова кислота,ароматизатор чорнослив. 
Цукерки грильяжн! глазуроваш - 1нгред1енти: ядро соняшнику, швертний сироп, кондитерська глазур 21%, 
кульки круп'яш рисов!, маргарин столовий, н7ас!ння кунжуту, нас1ння конопляне, патока, ароматизатор. 
Цукерки помадка молочна- 1нгред1енти: молоко незбиране згущене з цукром, патока, кондитерська глазур 
11,7%, цукор, жир рослинний, сироватка молочна суха, ароматизатор «Карамель», ешь. 
Цукерки з пласт1вцями зерновими в глазур1 - 1нгред1енти: пласт1вш зернов1 (пшениця цгльна, борошно 
кукурудзяне, цукор, борошно рисове, крупи рисов1, солод житной, ешь, екстракт ячмшно-солодовий, патока 
кукурудзяна),глазур кондитерська. 

Цукерки з вишневою фруктовою начинкою - 1нгред1енти: цукор, патока, кондитерська глазур 20,2%, 
начинка фруктова з ароматом вишш 9,7 %, крохмаль картопляний, бшок яечний сухий, агар-агар, кислота 
лимонна, ароматизатор «Вишня» 
Цукерка суфле в глазур! - 1нгред1енти: цукор, глазур кондитерська 35 %, патока, сухий яечний бшок, агар-
агар, кислота лимонна, ароматизатор «ваншш» 
Цукерки пташине молоко - 1нгред1енти: цукор, глазур кондитерська 22,3 %, патока, молоко незбиране 
згущене, жир рослинний, бшок яечний сухий, агар-агар, лимонна кислота, ароматизатор «ваншш» 
6. Потреба: В пан.сюнат1 станом на 11.11.2021 року проживае 409 ос1б, зпдно до норм постанови Кабшету 
Мш1стр1в УкраУни вщ 13 березня 2002 року, номер 324 « Натуральш добов1 норми харчування влнтернат 
них установах для громадян похилого В1ку та швалццв, вищих навчальних заклад!в 1-11 р1вня акредитац!У 
сфери управл1ння М1нпрац1 та Зб1рнику громадського харчування Здобнов А. I. 2002р. Розрахунок дано'Г 
закушвл1, був зд1йснений на 2 мюящв в рамках пщготовки до зими. 

7. Оч1кувана варткть предмета закушвлп 70176,00 грн без ПДВ 
Кшьюсть: 

Цукерки з кокосом - 78 кг 
Цукерки з чорносливом та бузиною - 78 кг 
Цукерки грильяжш глазурован! - 76,8 кг 



Цукерки помадка молочна - 78 кг 
Цукерки з плаепвцями зерновими в глазур1 - 78 кг 
Цукерки з вишневою фруктовою начинкою - 39 кг 
Цукерка суфле в глазурь78 кг 
Цукерки пташине молоко - 76,8 кг 
8. Процедура проведения: Переговорна процедура - 15840000-8 Какао; шоколад та цукров1 кондитерсью 
вироби (15842000-2 Шоколад та цукров1 кондитерсью вироби в асортимеип) згщно п.1 п.2 ст. 40 ЗУ «Про 
публ1чн1 закуп1вл1», а саме: якщо було ДВ1Ч1 вщмшено процедуру вщкритих торпв, у тому числ1 частково 
(за лотом), через вщсутнють достатньоТ ктькости тендерних пропозицш, внзначеноТ цим Законом. (ЗВ1Т 
про результата проведения процедури закутвл1 ЦА-2021-09-15-004172-Ь Дата формування зв1ту: 01 жовтня 
2021 та ЗВ1Т про результата проведения процедури закушвл! 11А-2021-10-04-007137-Ь Дата формування 
зв1ту: 21 жовтня 2021). При цьому предмет закушвл1, його техшчш та якюш характеристики, а також 
вимоги до учасника процедури закушвл1 не повинш В1др1знятися вщ вимог, що були визначеш замовником 
у тендершй документацп. При цьому предмет закуп 1ВЛ1, його техшчш та ямсш характеристики, а також 
вимоги до учасника процедури закушвл1 не повинш вщр1знятися вщ вимог, що були визначен! замовником 
у тендернш документац!!. Вщ учасника: ФОП Борисенко О. П. 

Голова тендерного ком1тету Свген РАЗГОН 


