
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення та очікуваної вартості предмету: Сир твердий «Дитячий» 

45% жирності, ДК 021:2015:15540000-0 Сирні продукти,  ідентифікаційний номер в 

електронній системі закупівель: UA-2022-01-06-001852-c,  очікувана  вартість закупівлі   

139700грн. 

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-2022-01-06-001852-c , Сир твердий «Дитячий» 45% жирності  

ДК 021:2015:15540000-0 Сирні продукти,  Очікувана вартість предмета закупівлі 139700 

грн.  (сто тридцять дев’ять  тисяч    700 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»   
 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ,  

ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ 

(ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ) 
 Продукти харчування по якості і безпечності повинні відповідати  встановленим 

державним стандартам ( діючим  ГОСТам, ДСТУ, або  ТУ та  ТТУ,  які  розроблені  на  основі  

діючого  ГОСТу  або  ДСТУ). 

 У ціну товару повинно входити упаковка, розфасовка та транспортні послуги. 

 При прийомі продукти харчування повинні відповідати вазі, яка зазначена у 

супровідних документах. 

За зовнішнім виглядом, запахом, смаком, кольором, консистенцією продукти 

харчування повинні відповідати наступній характеристиці : 

           Сир твердий «Дитячий» 45% жирності - зовнішній вигляд: поверхня чиста, рівна, без 

механічних ушкоджень, сторонніх нашарувань і товстого поверхневого шару, покрита 

захисним покривом, який щільно прилягає до поверхні сиру.  

Смак і запах: сирний, без сторонніх присмаків і запахів. Дозволено наявність присмаку 

пастеризації. Консистенція пластична, ніжна, однорідна по всій масі.  

Малюнок: вічка круглої, овальної чи довільної форми. Дозволено відсутність малюнка, 

наявність невеликих пустот.  

Колір: однорідний за всією масою від білого до жовтого. 

Форма головки сиру: бруски, круги, циліндри, тощо з рівними гранями, з масою до 1кг.  

Головки сиру повинні бути запаковані у полімерні плівки, пакети багатошарові для 

вакуумного пакування або покритті парафіновим, полімерними або комбінованими сплавами 



та іншими пакувальними матеріалами згідно з чинними нормативними документами з 

наклейкою, яка містить в собі наступну інформацію: найменування сиру, масова доля 

молочного жиру в сухій речовині - 45%, найменування виробника, дату виготовлення та 

вживання, масу нетто та інше. 

Товар повинен відповідати умовам ГОСТ, ДСТУ або ТУ які діють на момент 

проведення процедури закупівлі. Кожна партія товару повинна супроводжуватись 

документом, який підтверджує його походження, якість та безпеку. До постачання 

допускається продукція, строк придатності до споживання якої сплинув не більше ніж на  30%. 

Не допускається в складі сиру твердого - синтетичних  барвників, ароматизаторів, 

підсилювачів смаку, консервантів (в т.ч. нітрату калія), рослинних  або інших  жирів  не  

молочного походження. 

 
 

 

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. 

9. Постачальник продукції повинен дотримуватись періодичності контролю за мікробіологічними та іншими 

показниками, встановленої Методичними рекомендаціями щодо періодичності контролю продовольчої сировини 

та харчових продуктів, затвердженими Міністерством охорони здоров'я України МР 4.4.4-108-2004, про що 

постійно інформувати покупця 
Таблиця 1 

2. Очікувана вартість предмету закупівлі:  139700 грн.  (сто тридцять дев’ять  тисяч    700  

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

кисломолочний та аналогічних закупівель). 

 


