
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» ( зі 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 21395391; 14021, вул. Леоніда Пашина,12, місто Чернігів; і 
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): цибуля ріпчаста 
(03221 113-1 Цибуля) згідно коду ДК 021: 2015: 03220000-9 Овочі, фрукти та горіхи. 
З.Ідентифікатор закупівлі: иА-2021-10-20-009762-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 20.10.2021 року. 

- Повинна бути без механічних пошкоджень, приємного зовнішнього вигляду, здорова, непроросла, 
не зів'яла, зріла, не містити генетично модифікованих сортів. Цибуля не повинна бути уражена грибковими 
захворюваннями та шкідниками. Без ГМО. Урожай 2021 року 
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. 
6.Потреба: В пансіонаті станом на 20.10.2021 року проживає 410 осіб, згідно до норм постанови Кабінету 
Міністрів України від 13 березня 2002 року, номер 324 « Натуральні добові норми харчування в інтернат 
них установах для громадян похилого віку та інвалідів, вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації 
сфери управління Мінпраці та Збірнику громадського харчування Здобнов А. І. 2002р.. на 1 особу потрібно 
60 г цибулі на день. Розрахунок даної закупівлі, був здійснений на 7 місяців в рамках підготовки до зими. 
7. Очікувана вартість предмета закупівлі: 53 600,00 грн. з ПДВ. Очікувану вартість закупівлі було 
розраховано відповідно до комерційних пропозицій потенційних учасників закупівлі. Від ФОП Ніколаєва 
Галина Олександрівна було отримано комерційну пропозицію, з найбільш економічно вигідною ціною: 
Цибуля ріпчаста - 8,00 грн/кг 
Відповідно до цієї пропозиції буде вибрано переговорну процедуру. 
8. Процедура проведення: переговорна процедура, підстава Двічі відмінено процедуру відкритих торгів, у 
тому числі частково (за лотом), через відсутність достатньої кількості тендерних пропозицій, визначеної 
цим Законом. 

Згідно п.1 п.2 ст. 40 ЗУ «Про публічні закупівлі», а саме: якщо було двічі відмінено процедуру 
відкритих торгів, у тому числі частково (за лотом), через відсутність достатньої кількості тендерних 
пропозицій, визначеної цим Законом. (ЗВІТ про результати проведення процедури закупівлі иА-2021-09-
02-005940-а Дата формування звіту: 18 вересня 2021 та ЗВІТ про результати проведення процедури 
закупівлі иА-2021-09-22-008264-Ь Дата формування звіту: 10 жовтня 2021). При цьому предмет закупівлі, 
його технічні та якісні характеристики, а також вимоги до учасника процедури закупівлі не повинні 
відрізнятися від вимог, що були визначені замовником у тендерній документації. 

Голова тендерного комітет; Євген РАЗГОН 


