
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного 
призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

(відповідно до пункту 4-1 постанови КМУ від 11.10.2016 року № 710 « Про ефективне використання 
державних коштів» ( з і змінами)). 

1.Найменування, місцезнаходження, та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному 
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія: 
Чернігівський геріатричний пансіонат Департаменту соціального захисту населення Чернігівської обласної 
державної адміністрації; код за ЄДРПОУ 03189914; 14021, вул. Леоніда Пашина,12, місто Чернігів; 
категорія замовника: 3 - юридичні особи, які є підприємствами, установами, організаціями та їх 
об'єднання, які забезпечують потреби держави або територіальної громади, якщо така діяльність не 
здійснюється на промисловій чи комерційній основі. 
2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним 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): молоко сухе 
незбиране (15511700-0 Сухе молоко) згідно коду ДК 021: 2015: 15510000-6 Молоко та вершки. 
3.*дентифікатор закупівлі: иА-2021-10-07-010435-Ь. 
4,Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні 
характеристики предмета закупівлі визначені згідно норм харчування та потреб Чернігівського 
геріатричного пансіонату виходячи із кількості проживаючих в пансіонаті станом 07.10.2021 року. 

- Молоко сухе незбиране з масовою часткою жиру 26% - дрібно розпилений сухий порошок білого 
кольору з світлим кремовим відтінком, який виготовляється зі звичайного пастеризованого молока 
способом згущення та висушування, при цьому зберігаючи властивості свіжого молока. Сухе молоко 
відновлюють розчиняючи його у теплій воді. Має запах властивий свіжому пастеризованому молоку, без 
сторонніх присмаків та запахів. ДСТУ 4273: 2015 «Молоко та вершки сухі. Загальні технічні умови». 
5,Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення, визначений 
відповідно до потреби на жовтень-грудень 2021 року, за цінами, з урахуванням статистичних даних та 
економічних чинників, що впливають на ціноутворення на певному ринку, та протоколу засідання 
тендерного комітету № 111 Чернігівського геріатричного пансіонату від 07 жовтня 2021 року. 
6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 36 000,00 грн. з ПДВ. 
7. Процедура проведення: відкриті торги 

Голова тендерного комітету 


