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Обгрунтування
Закупівля овочів та фруктів 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)" __ _______________________
Обсяги закупівлі визначено на підставі фактичного споживання 
овочів та фруктів 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 25400,0 кг.
Якість товару повинна відповідати встановленим/зареєстрованим 
діючим державним стандартам або ТУ виробника. 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». 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 
документації конкурсних торгів;
- забезпечити наявність усіх необхідних документів: накладна, 
документи, які засвідчують якість товару.
Термін придатності продукції повинен складати на момент поставки 
не менше 70% 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.
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 та очікуваної ціни на сезонні овочі і 
фрукти.
Очікувана ціна закупівлі 600 000,0 грн._________________________
Розмір бюджетного призначення на здійснення даної закупівлі 
визначено відповідно до планових показників діяльності санаторію 
на 202
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тверджених планових асигнувань на 2021 рік на 
харчування.
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