
ОБГРУНТУВАННЯ 

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного 

призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

 

Підстава для публікації обгрунтування: 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: Потреба у закупівлі зумовлена  необхідністю 

забезпечення безперебійного харчування дітей у дошкільних закладів освіти 

Святошинського району міста Києва. Придбання яєць курячих  дозволить забезпечити 

повноцінний розвиток дитячого організму завдяки виконанню норм харчування. 

Замовник: Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної 

адміністрації 

Код ЄДРПОУ: 37498536 

         Вид процедури: відкриті торги. 

Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-02-10-003292-c 

Предмет закупівлі: код згідно «ДК 021-2015 -03140000-4 - Продукція тваринництва та 

супутня продукція» (Яйця курячі I категорії)». 

Бюджет закупівлі становить: 2 207 412,00 грн. Орієнтовна вартість сформована 

відповідно до середньостатистичних цін з урахуванням технічних характеристик, а саме: 

 
№ Найменування Ціна 

за од. товару 

з ПДВ, грн 

Кількість 

шт 

1 

 

 

 

Яйця курячі I категорії 

Якість: згідно з ДСТУ 5028:2008 

Клас: харчові столові 

Пакування: гофровані прокладки 

Категорія: першої категорії (1 С) 

Шкарлупа: чиста, непошкоджена, без видимих змін структури, без слідів крові чи 

посліду. Дозволено поодинокі цятки, плями або смуги від транспортерної стрічки 

площею не більше ніж 1/8 поверхні 

Маса одного яйця: від 53 - 62,9 грам – першої категорії (1С) 

Запах вмісту яйця: природний, без стороннього затхлого чи гнилісного запаху 

Жовток: ледь видимий під час овоскопування, контури не окреслені, займає 

центральне або злегка зміщене положення, може злегка рухатися під час обертання 

яйця, без кров'яних плям або смужок. 

Білок: чистий, щільний, світлий, прозорий, без будь-яких сторонніх домішок 

Повітряна камера: може бути деяка рухливість 

Додаткові вимоги: 

Товар повинен відповідати показникам безпечності та якості для харчових продуктів, 

 що передбачені чинним законодавством,в тому числі згідно Закону України  

"Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів", 

вказаному ДСТУ 

 

 

 

3,40 

 

 

 

649238  

 

В місцях де технічна  специфікація  містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму,  патент,  

конструкцію  або  тип  предмета  закупівлі,  джерело  його  походження  або  виробника,  вважати  вираз    "або 

еквівалент" 

 

 


