
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру
бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі за кодом ДК

021:2015: 03220000-9 Овочі, фрукти та горіхи
(відповідно до пункту 4.1постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне

використання державних коштів» (зі змінами)
застосування процедури відкриті торги

Кременчуцьким закладом дошкільної освіти (ясла – садок) № 19
Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області
1. Найменування замовника Кременчуцький заклад дошкільної

освіти (ясла – садок) №19
Кременчуцької міської ради
Кременчуцького району Полтавської
області

2. Код згідно з ЄДРПОУ 39946761

3. Місцезнаходження замовника 39600 Україна Полтавська область м.
Кременчук вул. Софіївська, буд. 1

4. Конкретна назва предмета закупівлі Овочі, фрукти та горіхи

5. Коди відповідних класифікаторів
предмета закупівлі (за наявності)

03220000-9 Овочі, фрукти та горіхи

6. Кількість товарів або обсяг виконання
робіт чи надання послуг

Овочі, фрукти та горіхи ( гарбуз,
капуста свіжа, морква, буряк, цибуля,
часник, лимон, банани, яблука) -
9 найменувань

7. Місце поставки товарів, виконання робіт
чи надання послуг

39600 Україна Полтавська область м.
Кременчук вул. Софіївська, буд. 1

8. Строк поставки товарів, виконання робіт
чи надання послуг

по 31 грудня 2022

12. Очікувана вартість предмета закупівлі 40 094,50 грн. (сорок тисяч дев’яносто
чотири грн. 50 коп.) з ПДВ.

13. Обґрунтування технічних та якісних
характеристик

Запропонований учасником товар
повинен відповідати вимогам системи
управління безпечністю харчових
продуктів HACCP (Hazard Analiysis and
Critical Control Points - Аналіз Небезпек
і Критичні Контрольні Точки) згідно з
ДСТУ ISO 22000:2019 (ISO 22000: 2018
IDT) і мати експертний висновок та/або
декларацію виробника, та/або
посвідчення про якість, та/або інший
документ, що посвідчує якість та
безпеку харчових продуктів за
предметом закупівлі.

Вимоги до технічних та якісних



характеристик предмету закупівлі
обумовлені необхідністю закупівлі
якісних та безпечних для споживання
харчових продуктів, що
постачатимуться до освітніх закладів.

14. Обґрунтування очікуваної вартості
предмета закупівлі, розміру бюджетного
призначення

Очікувана вартість предмета закупівлі
передбачена кошторисом та річним
планом закупівель на 2022 рік,
ґрунтується на всіх фактичних
складових ціни та включає в себе
вартість ціни на товар, податки і збори,
що сплачуються або мають бути
сплачені, усіх інших витрат та згідно з
вимогами чинного законодавства щодо
формування ціни на відповідний товар.
Відповідно до розрахунків вартості
овочей та фруктів, проведених у
відповідності до ч. 4 ст. 4 Закону
України «Про публічні закупівлі»
шляхом ринкових консультацій з метою
аналізу ринкової ціни на товар, з
урахуванням видатків замовника,
очікувана вартість процедури закупівлі
складатиме 40 094,50 грн. (сорок тисяч
дев’яносто чотири грн. 50 коп.) з ПДВ.
Ціна за одиницю товару перебуває в межах
діапазону показників, актуальних на момент
оприлюднення закупівлі, з урахуванням
роз’яснень Мінекономіки Щодо
розрахунку очікуваної вартості
предмета закупівлі № 3301-04/34980-06
від 20.08.2019 р. та щодо передумов
здійснення закупівель № 3304-04/55366-
06 від 10.09.2020 р. і Примірної
методики визначення очікуваної
вартості предмета закупівлі,
здійснювався замовником шляхом
моніторингу середньоринкових цін на
відповідні види овочей та фруктів при
плануванні відповідної закупівлі.

Замовником здійснювався пошук, збір
та аналіз загальнодоступної цінової
інформації, до якої відноситься
інформації про ціни
(середньостатистичні) на основні
продукти харчування у торговельній
мережі та на ринках м. Кременчука
станом на 23.12.2021 року, що є у
відкритому доступі на сайті
https://kremen.gov.ua/
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