
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 соків  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-2021-02-10-012063-a 

Предмет закупівлі: код згідно «ДК 021-2015 -15320000-7 Фруктові та овочеві соки (сік 

яблучний натуральний, сік яблучно-виноградний натуральний, сік яблучний освітлений, для 

дітей віком до 3-х років (тетра-пак 200 мл.)» 

Бюджет закупівлі становить: 3 273 863,92 грн. Орієнтовна вартість сформована 

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

 
№  

Найменування 

Ціна 

за од. товару 

з ПДВ, грн 

Кількість 

кг 

1 

 

 

 

Сік яблучний 

Соки натуральні. Смак і аромат добре виражені, притаманні певному виду соку. 

Колір однорідний за усією масою, властивий кольору однойменних натуральних  

соків та/або натуральних пюре чи їх суміші, з яких були виготовлені відновлені соки. 

На кожній одиниці фасування повинна бути наступна інформація: назва харчового 

продукту, назва та адреса підприємства – виробника, вага нетто, склад, дата 

виготовлення, термін придатності та умови зберігання, дані про харчову та  

енергетичну цінність. Товар не повинен містити генетично модифіковані організми 

(ГМО), що обов’язково відображається на етикетці маркуванням «без ГМО». Без 

додавання цукру. 

 

 

26,77 

 

 

 

54150 

 

2 Сік яблучно-виноградний  

Соки натуральні. Смак і аромат добре виражені, притаманні певному виду соку. 

Колір однорідний за усією масою, властивий кольору однойменних натуральних  

соків та/або натуральних пюре чи їх суміші, з яких були виготовлені відновлені соки. 

На кожній одиниці фасування повинна бути наступна інформація: назва харчового 

продукту, назва та адреса підприємства – виробника, вага нетто, склад, дата 

виготовлення, термін придатності та умови зберігання, дані про харчову та  

енергетичну цінність. Товар не повинен містити генетично модифіковані організми 

(ГМО), що обов’язково відображається на етикетці маркуванням «без ГМО». Без 

додавання цукру. 

26,77 53150 

3 Сік яблучний тетра-пак 0,2 л 

Соки натуральні. Смак і аромат добре виражені, притаманні певному виду соку. 

 Колір однорідний за усією масою, властивий кольору однойменних натуральних  

соків та/або натуральних пюре чи їх суміші, з яких були виготовлені відновлені соки. 

На кожній одиниці фасування повинна бути наступна інформація: назва харчового  

продукту, назва та адреса підприємства – виробника, вага нетто, склад, дата 

виготовлення, термін придатності та умови зберігання, дані про харчову та  

енергетичну цінність. Товар не повинен містити генетично модифіковані організми 

(ГМО), що обов’язково відображається на етикетці маркуванням «без ГМО». Без 

додавання цукру. 

53,54 7498 

 


