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 молока дозволить забезпечити повноцінний
розвиток дитячого організму завдяки виконанню норм харчування та збалансованому
харчуванню.
Замовник: Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної
адміністрації
Код ЄДРПОУ: 37498536
Вид процедури: відкриті торги з публікацією англійською мовою.
Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-01-04-000303-c
Предмет закупівлі: код згідно «ДК 021:2015 –15510000-6 Молоко та вершки» (Молоко
питне, фасоване), DK 021-2015 –1551000-6 Milk and cream
Бюджет закупівлі становить: 16 762 173,00 грн. Орієнтовна вартість сформована
відповідно до середньостатистичних цін з урахуванням технічних характеристик, а саме:
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Молоко пастеризоване жирністю не менше 2,5%, фасоване в п/е
пакетах, натуральне - в поліетиленовій, чистій, не пошкодженій
упаковці. На вигляд молоко - це однорідна рідина без осаду. Колір
молока - білий з жовтуватим відтінком. Смак і запах чистий з ледве
відчутним солодкуватим присмаком, а також легким молочним
ароматом. Не допускається гіркий, прогірклий, нечистий або
окислений запах і смак. Наявність немолочних жирів та білків не
допускається. Вміст гормональних препаратів та антибіотиків
повинен бути не вище допустимих норм. Молоко має бути
натуральним для харчування дітей дошкільного та шкільного віку,
до складу якого входить вітамінний комплекс ( вітаміни А, Д, Е, С,
група В, РР та Н). Жирність молока повинна бути не менше 2,5 %.
Розфасоване у п/е пакети не менше 1 кг. Термін зберігання не
більше 3 діб з дати виготовлення.

Молоко пастеризоване жирністю не менше 3,2%, фасоване
в п/е пакетах натуральне - в поліетиленовій, чистій, не
пошкодженій упаковці. На вигляд молоко - це однорідна
рідина, без осаду. Колір молока - білий з жовтуватим
відтінком. Смак і запах чистий з ледве відчутним
солодкуватим присмаком, а також легким молочним
ароматом. Не допускається гіркий, прогірклий, нечистий або
окислений запах і смак. Наявність немолочних жирів та білків
не допускається. Вміст гормональних препаратів та
антибіотиків повинен бути не вище допустимих норм. Молоко
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має бути натуральним для харчування дітей дошкільного та

3.

шкільного віку, до складу якого входить вітамінний комплекс
( вітаміни А, Д, Е, С, група В, РР та Н). Жирність молока
повинна бути не менше 3,2 %. Розфасоване у п/е пакети не
менше 1 кг. Термін зберігання не більше 3 діб з дати
виготовлення.
Молоко згущене, жирність не нижче 8,5%
- повинне мати характерний солодкувато – солонуватий
присмак, притаманний пряженому молоку, без сторонніх
присмаків та запахів. Однорідна рідка маса. Колір
однорідний, схожий на колір молока з кремовим відтінком. 17
- Молоко згущене (ж.8,5%) – товар повинен бути безпечним,
придатним до споживання. - Товар, що містить харчові
добавки, ароматизатори, допоміжні матеріали для переробки
та матеріали, що контактують з харчовими продуктами - не
припустимі. - Товар повинен бути промаркований та
запакований належним чином. - Молоко згущене, жирність не
нижче 8,5%, фасоване у залізні банки (повинні надходити в
бляшаних банках не менше 0,380 кг. Не допускаються банки
пробиті, деформовані, з іржею, з неприємним запахом та
іншими недоліками

3300кг

60,00

