
ОБҐРУНТУВАННЯ 
доцільності закупівлі, її обсягів, якісних характеристик та очікуваної ціни 
предмет закупівлі: Вершкове масло, код згідно ДК 021:2015 - 15530000-2, 

Вершкове масло.

Показник Обгрунтування
Обгрунтування
ДОЦІЛЬНОСТІ 

закупівлі

Закупівля масла вершкового здійснюється для забезпечення 
збалансованого харчування дітей відповідно постанови КМУ №918 
від 10.10.2012 "Про затвердження нормативів харчування в 
державних і комунальних дитячих санаторно-курортних закладах 
(крім протитуберкульозних)"

Обґрунтування 
обсягів
закупівлі

Обсяги закупівлі визначено на підставі фактичного споживання 
масла вершкового у 2019 році з урахуванням вимог постанови КМУ 
№918 від 10.10.2012 «Про затвердження нормативів харчування в 
державних і комунальних дитячих санаторно-курортних закладах 
(крім протитуберкульозних)» та очікуваної кількості ліжко-днів у 
2021 році. Обсяг закупівлі: 2400 кг

Обґрунтування 
якісних 
характеристик 
закупівлі

Якість товару повинна відповідати
встановленим/зареєстрованим діючим державним стандартам: 
ДОТУ 4399:2005. Масло вершкове. Технічні умови.

Пакування та маркування відповідно до вимог нормативних 
документів на даний товар

2. Відповідальність за безпеку і якість продуктів харчування та 
продовольчої сировини покладається на постачальника відповідно 
до Закону України «Про основні принципи та вимоги до 
безпечності та якості харчових продуктів».

3. Постачання Товару здійснюється протягом року від дати 
підписання договору згідно поданих заявок за адресою Замовника.

4. Постачальник повинен:
- забезпечити поставку товару у строки, встановлені 

договором і здійснити розвантаження та доставку на склад 
Замовника;

- забезпечити поставку товару, якість якого відповідає умовам, 
встановленим діючим законодавством, нормативними актами та 
тендерній документації;

- забезпечити наявність усіх необхідних документів: накладна, 
документи, які засвідчують якість товару.

5. Термін придатності продукції повинен складати на момент 
поставки не менше 80% від загального строку зберігання 
відповідного товару, який зазначається у супровідній документації 
на кожну партію товару або на етикетці і вважається гарантійним 
терміном, який обчислюється від дати виготовлення.

6. Учасник (Постачальник ) повинен мати розроблену і 
впроваджену систему аналізу небезпечних чинників та 
використовувати постійно діючі процедури контролю критичних 
точок (НАССР).

7. Поставка продуктів харчування повинна здійснюватися 
спеціалізованими транспортними засобами, призначеними для 
перевезення продовольчої продукції в умовах, що забезпечують



с збереження їхньої якості і безпеки для здоров'я населення. Умови 
транспортування (температура, вологість та ін.) повинні 
відповідати вимогам нормативно-технічної документації на 
кожний вид продуктів харчування. При поставці товару повинна 
дотримуватись цілісність упаковки з необхідними реквізитами 
виробника.

Обґрунтування 
очікуваної ціни 
закупівлі

Очікувана ціна закупівлі визначена, виходячи з очікуваних обсягів 
закупівлі та ціни з одиницю товару. Ціна за одиницю визначена 
відповідно довідки про середні споживчі ціни в торгівельній 
мережі м. Києва за грудень 2020 року.
Очікувана ціна закупівлі 503 900,0 гри.

Інша 
інформація

Розмір бюджетного призначення на здійснення даної закупівлі 
визначено відповідно до планових показників діяльності санаторію 
на 2021 рік та доведених граничних сум на 2021 рік на закупівлю 
продукті в харчування.

В.о. головного лікаря Микола МАЗУР


