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

(відповідно до пункту 4-1 постанови К М У від 11.10.2016 року № 7 1 0 « 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 Є Д Р П О У 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 4 відповідних 
класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): 1 5 6 1 0 0 0 0 - 7 
Продукція борошномельно - круп'яної промисловості (пшоно, вагове в/г; крупа вівсяна, 
вагова в/г; крупа рисова вагова в/г; крупа гречана вагова; крупа перлова, вагова в/г; крупа 
ячнєва, вагова в/г) 

З.Ідентифікатор закупівлі: ІІА-2021-10-13-002394-Ь 
4 . 0 б ґ р у н т у в а н н я 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 12.10.2021 року. 
- Пшоно шліфоване повинно мати жовтий колір, притаманний пшону зі смаком і запахом, характерним пшону, без 
затхлості, плісняви та інших сторонніх запахів. Фасоване в мішки вагою 20-50кг, з маркуванням на кожному мішку. 
На кожній одиниці фасування повинна бути наступна інформація: назва харчового продукту, назва та адреса 
підприємства-виробника, вага нетто, склад, дата виготовлення, термін придатності та умови зберігання, дані про 
харчову та енергетичну цінність. Без ГМО, що має бути зазначено на упаковці. Відповідність вимогам діючого 
санітарного законодавства України обов'язкова. 
- Крупа вівсяна, зі смаком і запахом, характерним вівсяній крупі, без затхлості, плісняви та інших сторонніх запахів. 
Фасована мішки вагою 20-50кг, з маркуванням на кожному мішку. На кожній одиниці фасування повинна бути 
наступна інформація: назва харчового продукту, назва та адреса підприємства-виробника, вага нетто, склад, дата 
виготовлення, термін придатності та умови зберігання, дані про харчову та енергетичну цінність. Без ГМО, що має 
бути зазначено на упаковці. Відповідність вимогам діючого санітарного законодавства України обов'язкова. 
- Рис зі смаком і запахом, характерним рису, без затхлості, плісняви та інших сторонніх запахів. Фасована мішки 
вагою 20-50кг, з маркуванням на кожному мішку. На кожній одиниці фасування повинна бути наступна інформація: 
назва харчового продукту, назва та адреса підприємства-виробника, вага нетто, склад, дата виготовлення, термін 
придатності та умови зберігання, дані про харчову та енергетичну цінність. Без ГМО, що має бути зазначено на 
упаковці. Відповідність вимогам діючого санітарного законодавства України обов'язкова. 
- Крупа гречана зі смаком і запахом, характерним гречаній крупі, без затхлості, плісняви та інших сторонніх запахів. 
Фасована мішки вагою 20-50кг, з маркуванням на кожному мішку. На кожній одиниці фасування повинна бути 
наступна інформація: назва харчового продукту, назва та адреса підприємства-виробника, вага нетто, склад, дата 
виготовлення, термін придатності та умови зберігання, дані про харчову та енергетичну цінність. Без ГМО, що має 
бути зазначено на упаковці. Відповідність вимогам діючого санітарного законодавства України обов'язкова. 
- Крупа перлова зі смаком і запахом, характерним перловій крупі однорідною по розміру без розколотих крупинок, 
смак та запах має бути без затхлості, плісняви та інших сторонніх запахів. Фасована мішки вагою 20-50 кг, з 
маркуванням на кожному мішку. На кожній одиниці фасування повинна бути наступна інформація: назва харчового 
продукту, назва та адреса підприємства-виробника, вага нетто, склад, дата виготовлення, термін придатності та умови 
зберігання, дані про харчову та енергетичну цінність. Без ГМО, що має бути зазначено на упаковці. Відповідність 
вимогам діючого санітарного законодавства України обов'язкова. 
- Крупа ячна зі смаком і запахом, характерним ячній крупі, без затхлості, плісняви та інших сторонніх запахів. 
Фасована мішки вагою 20-50кг, з маркуванням на кожному мішку. На кожній одиниці фасування повинна бути 
наступна інформація: назва харчового продукту, назва та адреса підприємства-виробника, вага нетто, склад, дата 
виготовлення, термін придатності та умови зберігання, дані про харчову та енергетичну цінність. Без ГМО, що має 
бути зазначено на упаковці. Відповідність вимогам діючого санітарного законодавства України обов'язкова. 



5.0бґрунтування 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 № 114 Чернігівського геріатричного пансіонату від 13 жовтня 2021року. 
6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 30300,00 грн. з ПДВ. 
7. Процедура проведення: відкриті торги 

Голова тендерного комітету о . ^ Євген РАЗГОН 
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