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

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

1 .Найменування, м1Сцезнаходження, та щентифжацшний код замовника в Единому державному 
реестр1 юридичних ос1б, ф1зичних ос1б-пщприемшв та громадських формувань, його категор1я: 
Чершпвський гер1атричний пансюнат Департаменту сощального захисту населения Чершпвсько'1 обласно!' 
державно'1 адмшютрацп; код за СДРПОУ 21395391; 14021, вул. Леонща Пашина,12, мюто Чершпв; 
категор1я замовника: 3 - юридичш особи, ям е пщприемствами, установами, оргашзащями та !х 
об'еднання, яю забезпечують потреби держави або територ1ально1 громади, якщо така Д1яльшсть не 
здшснюеться на промисловш чи комерцшнш основ!. 
2. Назва предмета закушвл1 13 зазначенням коду за Сдиним закуп1вельним словником ( у раз! подшу 
на лоти таю вщомост1 повшим зазначатися стосовно кожного лота) та назви вщповщних 
класиф1катор1в предмета закуп1вл1 1 частин предмета закуп1вл1 (лот1в) (за наявноеп): молоко сухе 
незбиране (15511700-0 Сухе молоко) зпдно коду ДК 021: 2015: 15510000-6 Молоко та вершки. 
ЗЛдентифжатор закутвлк 1)А-2021-10-26-007289-Ь 
4.0бгрунтування техшчних та як1сних характеристик предмета закутвлк техн1чн1 та ЯК1СН1 
характеристики предмета закушвл1 визначен1 зг1дно норм харчування та потреб Чершпвського 
гер1атричного пансюнату виходячи 13 кшькост1 проживаючих в пансюнат1 станом 26.10.2021 року. 

- Молоко сухе нёзбиране з масовою часткою жиру 26% - др1бно розпилений сухий порошок бшого 
кольору з св1тлим кремовим в1дт1нком, який виготовляеться 31 звичайного пастеризованого молока 
способом згущення та висушування, при цьому збер1гаючи властивоеп св1жого молока. Сухе молоко 
вщиовлюють розчиняючи його у теплш вод1. Мае запах властивий св1жому пастеризованому молоку, без 
стороншх присмаюв та запах1в. ДСТУ 4273: 2015 «Молоко та вершки сух1. Загальн1 техн1чн1 умови». 
б.Обгрунтування розм1ру бюджетного призначення: розм1р бюджетного призначення, визначений 
вщповщно до потреби на жовтень-грудень 2021 року, за цшами, з урахуванням статистичних даних та 
економ!чних чинник1в, що виливають на цшоутворення на певному ринку, та протоколу засщання 
тендерного ком1тету № 116 Чершпвського гер1атричного панс10нату в1д 26 жовтня 2021 року. 
6. Потреба: В пансюнат1 станом на 20.10.2021 року проживав 410 оаб, зпдно до норм постанови Кабшету 
М1н1стр1в Украши вщ 13 березня 2002 року, номер 324 « Натуральн1 добов1 норми харчування в 1нтернат 
них установах для громадян похилого вп<у та 1нвалщ1в, вищих иавчальних заклад1в 1-11 р1вня акредитац11 
сфери управлшня М1нпрац1 та Зб1рнику громадського харчування Здобнов А. I. 2002р. Розрахунок дано\' 
закушвл!, був зд1йснений на 1,5 мюящв в рамках подготовки до зими. 

6. Оч1кувана варткть предмета закуп!вл1: 36 000,00 грн. з ПДВ. 
7. Процедура проведения: вадкрип торги 

Голова тендерного комггету Свген РАЗГОН 


