
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 фруктів 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 з публікацією англійською мовою. 

Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-01-13-001471-a 

Предмет закупівлі: код згідно ДК 021:2015: 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи 

(Яблука, апельсини, мандарини, лимони, банани). 

Бюджет закупівлі становить: 3 641 587,20 грн. Орієнтовна вартість сформована 

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

№ Назва товару 
Ціна 

за од. товару 

з ПДВ, грн. 

Кількість

кг 

Технічні вимоги 

1. Яблука 22,63 66200 

Цілі, чисті, здорові, типової для даного сорту 

форми і забарвлення, не зів’ялі, без ознак гнилі, 

механічного пошкодження та пошкодження 

шкідниками. Плоди зрілі, однорідні по стиглості, 

смак і запах властиві даному ботанічному сорту, 

без стороннього запаху і присмаку, середні та 

великі, в поперечному діаметрі не менше 50-65 мм. 

2. Апельсини 55,18 22000 

Плоди правильної форми, свіжі, чисті, не 

в’ялі, достатньо зрілі, без ознак гнилі, 

механічних пошкоджень, середні та великі 

вагою 150-220 г 

3. Мандарини 55,18 10200 

Плоди правильної форми, свіжі, чисті, не в’ялі, 

достатньо зрілі, без ознак гнилі, механічних 

пошкоджень, середні та великі вагою 90-110 г. 

4. Лимони 37,44 4705 

Плоди правильної форми, свіжі, чисті, не в’ялі, 

достатньо зрілі, без ознак гнилі, механічних 

пошкоджень,середні та великі вагою 60-90 г. 

5. Банани 21,17 9000 

Плоди в кистях здорові, свіжі, чисті, цілі, 

розвинуті, непотворні, без залишків квітів, округлі 

або слабо ребристі. Плоди споживчої ступені 

стиглості з зеленувато - жовтим забарвленням 

шкірки, але не перезрілі, щільні, округлі, м’якоть 

кремова. Не допускається – вміст плодів 



поламаних, з надривом шкірки біля плодоніжки, 

глибокими порізами, сильними натисками, 

тріщинами шкірки, порушеною м’якоттю, 

уражених різними хворобами, загнивши, гнилих, 

запарених, розчавлених, з сильними 

пошкодженнями шкідниками, перезрілих з темно-

коричневим, чорним або плямистим забарвленням 

шкірки. Плоди середні та великі вагою 70-110 г. 

 


