
Обгрунтування техшчних та яккних характеристик предмета закушвл1, розм1ру бюджетного 
призначення, очжуваноУ вартост! предмета закушвл! 

(вщповщно до пункту 4-1 постанови КМУ вщ 11.10.2016 року № 710 « Про ефективне використання державних 
КОШТ1В» ( 31 змшами)). 

1 .Найменування, мкцезнаходження, та щентифжацшний код замовника в €диному державному реестр! 
юридичних ос1б, ф1зичних ос1б-шдприсмщв та громадських формувань, його категор1я: 
Чершпвський гер1атричний пансюнат Департаменту социального захисту населения ЧершпвськоУ обласноУ 
державно'1 адмшютрацп; код за СДРПОУ 21395391; 14021, вул. Леошда Пашина,12, мгсто Чершпв; категорхя 
замовника: 3 - юридичш особи, яю е пщприемствами, установами, организациями та 1х об'еднання, якл 
забезпечують потреби держави або територ1алыюТ громади, якщо така д1яльшсть не здшснюеться на 
промисловш чи комерцшнш основ 1. 
2. Назва предмета закушвл113 зазначенням коду за Сдипим закушвельним словником ( у раз1 подшу на лоти таю 
в1домост1 повинш зазначатися стосовно кожного лота) та назви вщповщних класифжатор1в предмета закугпвл! 1 
частин предмета закушвл1 (лот1в) (за наявност1): 15330000-0 Оброблеш фрукти та овоч1 (сухофрукти, горох 
колотий,повидло) 
3.1дентифшатор закушвлк УА-2021-11-01-002750-а 
4,Обгрунтування техшчних та яккних характеристик предмета закушвл1: техшчш та якюш характеристики 
предмета закушвл1 визначеш зпдно норм харчування та потреб Чертпвського гер1атричного панс1онату 
виходячи 13 к1лькост1 проживаючих в панс1онат1 станом 28.10.2021року. 
б.Обгрунтування розм1ру бюджетного призначення: розм1р бюджетного призначення, визначений вщповщно 
до потреби на листопад-грудень 2021 року, за цшами, з урахуванням статистичних даних та економ1чних 
чинниыв, що впливають на гцноутворення на певному ринку. 
- Сум1ш 13 яблук, груш, сливи та персика. Сухофрукти повинш бути: без цвш, без стороннього присмаку 1 
запаху, не пошкоджеш шкщниками та паразитами. Товар повинен вщповщати ГОСТу, ДСТУ або шшим 
стандартам. Сухофрукти повинш бут висушеш до вологост1 14-24 %. Товар мае бути фасований в транспортну 
тару (тканинн1 або паперов1 мшки). Маркування повинно мютити: назву продукту 13 зазначенням сировини, з 
яко'1 вироблений товар, назву 1 М1сце знаходження виробника, масу кшограм, дату виготовлення (р1к), строк 
придатност1 до споживання. Урожай 2021 року. 
- Горох колотий шл1фований. Кол1р жовтий, 31 смаком 1 запахом характерним гороху, без затхлост1, пл1сняви та 
1нших сторонн1х запах1в. Фасований, з маркуванням на кожнш упаковц!, на кожн!Й одиниц1 фасування повинна 
бути наступна шформащя: назва харчового продукту, назва та адреса тдприемства-виробника, вага нетто, дата 
виготовлення, термш придатност1 та умови збер1гання, дан1 про харчову та енергетичну Ц1нн1сть. Без ГМО, що 
мае бути зазначено на упаковщ. Вщповщнють вимогам д1ючого сан1тарного законодавства Украши обов'язкова. 
Урожай 2021 року 
- Повидло яблучне 1-го гатунку, од пор! дна густа протерта маса, без насшня, без кюточок 1 не протертих 
шматочюв шшрочки та 1нших рослинних дом1шок. Для повидла, фасованого в ящики - шдльна маса, яка збернае 
окреслен1 меж1 при розр1занш. Смак кислувато-солодкий, запах характерний для пюре, з якого виготовлено 
повидло. 3 маркуванням на кожнш упаковцк На кожнш одинищ фасування повинна бути наступна шформащя: 
назва харчового продукту, назва та адреса пщприемства-виробника, вага нетто, дата виготовлення, термш 
придатност! та умови збериання, даш про харчову та енергетичну щншсть. Без ГМО, що мае бути зазначено на 
упаковщ. Вщповщнють вимогам дночого санггарного законодавства Украши обов'язкова. 

6. Потреба: В панс1онат1 станом на 28.10.2021 року проживае 410 ос1б, згщно до норм постанови Кабшету 
Мшютр1в Украши вщ 13 березня 2002 року, номер 324 « Натуральш добов1 норми харчування в штернат них 
установах для громадян похилого в1ку та швалдав, вищих навчальних заклад1в 1-П р1вня акредитацй' сфери 
управл1ння Мшпращ та Зб1рнику громадського харчування Здобнов А. I. 2002р. Розрахунок даноТ закутвл!, був 
зд1йснений на 2 мюящв в рамках пщготовки до зими. 

7. Оч1кувана варт1сть предмета закушвл1: 28000,00 грн з ПДВ 
Юлькють: 

сухофрукти - 500 кг 
горох колотий - 300 кг 
повидло - 100 кг 
8. Процедура проведения: вщкрит! торги 

Голова тендерного комггету Свген РАЗГОН 


