
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення та очікуваної вартості предмету: Сир кисломолочний 9% 

жирності (ДК 021:2015: 15542200-1 М’який сир), ДК 021:2015:15540000-0 Сирні продукти 

ідентифікаційний номер в електронній системі закупівель:UA-2022-01-05-005561-c,  

очікувана  вартість закупівлі   256500грн. 

ОБГРУНТУВАННЯ 

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного 

призначення та очікуваної вартості предмета закупівлі 

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 

16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 

№631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 

«Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами від 05.01.2021 р.  

Мета проведення закупівлі:  з метою  забезпечення харчування дітей в   навчальних закладів 

Білоцерківської сільської ради         

Замовник:  Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Білоцерківської 

сільської ради Миргородського району Полтавської області 

Код ЄДРПОУ: 40213202 

Вид процедури: відкриті торги. 

 Ідентифікатор закупівлі:  UA-2022-01-05-005561-c, Сир кисломолочний 9% жирності (ДК 

021:2015: 15542200-1 М’який сир), ДК 021:2015:15540000-0 Сирні продукти,  Очікувана 

вартість предмета закупівлі 256500 грн.  (двісті п’ятдесят шість тисяч    500  гривень  грн. 

00 копійок) грн. з ПДВ.  

1. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі: з метою здійснення даної 

закупівлі визначені наступні  технічні та якісні характеристики у відповідності до Постанови 

Кабінету міністрів України від 24 березня 2021 року № 305  «Про затвердження норм та 

Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та 

відпочинку»   
 

Таблиця 1 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ,  

ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ 

(ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ) 
Таблиця 1 

 

Назва харчового 

продукту 

 

Сир кисломолочний з масовою часткою жиру  9% 

 
Назва та позначення 

нормативного документу 

ДСТУ 4554:2006 «Сир кисломолочний. Технічні умови». 

Склад Молоко коров´яче незбиране, закваска прямого внесення. 

Характеристики  

продукту 

Консистенція м´яка, розсипчаста. Дозволено незначну 

крупинчастість та незначне виділення сироватки. 

Смак та запах – характерний кисломолочний, без сторонніх 

присмаків і запахів. Колір білий або з кремовим відтінком, 

рівномірний за всією масою. 

Фізико – хімічні показники:  

Масова частка жиру, % -  9; 

Масова частка білка не менше, %     - 14; 

Масова частка вологи, %    -  від 65 до 80; 

Титрована кислотність, ºТ в межах   - від 170 до 250; 



Фосфатаза  - не дозволено; 

Температура під час випуску з підприємства – виробника, ºС, 

не вище – 4±2. 

Мікробіологічні показники: 

Кількість молочнокислих бактерій, КУО в 1 г продукту, не 

менше  - 1,0х106 ;  

Бактерії групи кишкових паличок (коліформи) не 

допускаються: 0,01 г продукту  з терміном зберігання понад 72 

год;  

Кількість пліснявих грибів, КУО в 1 г продукту, не більше, ніж 

50; 

Кількість дріжджів, КУО в 1г продукту, не більше, ніж 100;  

Патогенні мікроорганізми, зокрема Salmonella, в 25 г продукту 

– не дозволено; 

Staphylococcus aureus, в 0,01 г продукту– не дозволено 

Вимоги безпеки 

Вміст токсичних елементів та важких металів: 

Свинцю – не більше 0,3 мг/кг; 

Кадмію  – не більше 0,2 мг/кг; 

Миш'яку – не більше 0,2 мг/кг; 

Ртуті      – не більше 0,02 мг/кг; 

Вміст мікотоксинів, антибіотиків, гормональних препаратів, 

пестицидів та радіонуклідів у кисломолочному сирі не 

повинен перевищувати норм, передбачених «Медико – 

біологічними вимогами і санітарними нормами якості 

продовольчої сировини і споживчих продуктів» № 5061 – 89, 

ДСанПІН 8.8.1.2.3.4-000, ДР. 

Вид пакування 
Споживча  тара: пакети поліетиленові масою нетто 350 гр 

Транспортна тара: ящик з гофрованого картону. 

Умови зберігання 
Сир кисломолочний зберігають в холодильниках або 

холодильних камерах за температури не вищій ніж 6ºС. 

Термін придатності до 

споживання 

В споживчій тарі:  

- при температурі зберігання від 2ºС до 6ºС - не більше ніж 14 

діб; 

У транспортній тарі :  

–  при температурі не вище ніж мінус 18ºС - не більше ніж 4 

місяці; 

- при температурі не вище ніж мінус 25ºС  – не більше ніж 6 

місяців. 

Відповідне маркування 

Маркування одиниці продукції проводиться у відповідності з 

ДСТУ 4554:2006 «Сир кисломолочний. Технічні умови», Закон 

України «Про інформацію для споживачів щодо харчових 

продуктів» та інших діючих нормативних актів. 
 

 

2. Вимоги до упаковки: 



Назва сировини, 

інгредієнтів та 

матеріалів 

Пакети поліетиленові для упакування харчових продуктів і товарів 

промислової групи  

Назва та 

позначення 

нормативного 

документу 

ТУ У 22.2-37540760-002:2012 

Склад Поліетилен високого тиску. Сорт вищий  

Характеристика 

сировини, 

інгредієнтів та 

матеріалів 

Мішки не повинні мати запресованих складок, сторонніх запахів 

розривів, дірок, механічних ушкоджень. 

Походження та 

способи  

виробництва 

Виготовлено із плівки поліетиленової. 

Умови 

зберігання 

Зберігають в закритих складських приміщеннях, які виключають 

можливість попадання прямих сонячних променів. Зберігаються в 

горизонтальному положенні при температурі від 5 до 30°C на відстані 

не більше 1 м від нагрівальних приладів, при відносній вологості 65-

85%. 

Термін 

придатності до  

використання 

Не більше 10 років з дня виготовлення. 

Докази 

безпечності 

Декларація виробника/ паспорт якості/ сертифікат відповідності, 

висновок державної санітарно – епідеміологічної експертизи/ протокол 

випробувань по показниках безпеки 

 

 

 

Розділ  I. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ: 

 

1. Товар повинен відповідати показникам безпечності та якості для харчових продуктів, які встановлено 

нормативно-правовими актами України. При кожному постачанні товару обов’язково надаються супровідні 

документи, що підтверджують його походження, безпечність та якість Замовнику та в кожний заклад освіти. 

2. Строк придатності продуктів харчування на момент поставки має становить не менш 80% від загального. 

3. Товар  поставляється окремими партіями протягом загального строку поставки (протягом 2022 року) за 

заявками Замовника. 

4. Доставка  товару повинна проводитися спеціалізованим автотранспортом згідно з правилами перевезення 

продовольчих продуктів.  Водії (експедитори) та всі працівники, які безпосередньо контактують з товаром 

обов’язково повинні мати особисту медичну книжку з відмітками про проходження медогляду та санітарний одяг 

(халат, рукавиці). 

5. Доставка (перевезення) та розвантаження товару здійснюється силами та за рахунок Учасника до 

навчальних закладів Замовника. 

6. Замовник має право зробити вибіркове лабораторне дослідження товару, який був поставлений за 

договором, на якість та відповідність санітарно-гігієнічним нормам. 

7. Витрати Замовника на лабораторне дослідження в повному обсязі відшкодовує Учасник. 

8. У разі виявлення неякісного товару постачальник зобов’язаний замінити цей товар на якісний товар 

протягом одного календарного дня. 

 

2. Очікувана вартість предмету закупівлі:  256500 грн.  (двісті п’ятдесят шість тисяч    500  

гривень  грн. 00 копійок) грн. з ПДВ     (визначена на підставі середніх ринкових цін на сир 

кисломолочний). 

 


