
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 закладах освіти 

Святошинського району міста Києва. Придбання картоплі та бобових 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-2021-02-05-004538-b 

Предмет закупівлі: код згідно «ДК 021 – 2015 - 03210000-6 Зернові культури та 

картопля (Картопля пізня, картопля рання, горох)» 

Бюджет закупівлі становить: 3 240 103,54 грн. Орієнтовна вартість сформована 

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

№ Найменування 

Гранично 

допустимий 

рівень ціни 

за од. товару 

з ПДВ, грн. 

Кількість 

1. 

Картопля рання 

Картопля рання повинна бути лише вітчизняного виробника, 

вищого ґатунку, ґрунтова. 

Бульби цілі, чисті, здорові, сухі, не пророслі, без ознак в’ялості, 

однорідні за формою та забарвленням. Запах властивий даному 

ботанічному сорту, без стороннього запаху. 

Урожай 2021 р. 

19,29 21 500 

2. 

Картопля пізня  

Картопля пізня повинна бути лише вітчизняного виробника, 

вищого ґатунку, ґрунтова. 

Бульби цілі, чисті, здорові, сухі, не пророслі, без ознак в’ялості, 

однорідні за формою та забарвленням. Запах властивий даному 

ботанічному сорту, без стороннього запаху. 

Урожай 2020 - 2021 р. 

11,23 243 558 

3. 

Горох  

Горох сухий, шліфований з розділеним сім'ядолями. Домішки 

цілого шліфованого гороху допускається не більше 5 %, колір 

жовтий, смак - нормальний, властивий гороху, без сторонніх 

присмаків, не кислий і не гіркий, запах - нормальний, властивий 

гороху, без затхлого, пліснявого або іншого стороннього запаху, 

вологість не більше 15 % 

15,70 5 746 

 


