
НIЖИНСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ БУДИНОК-IНТЕРНАТ

оБrрунтувАння
технiчних та якiсних характеристик предмета закупiвлi, розмiру бюджетного

призначення, очiкуваноi BapтocTi предмета закупiвлi

(вiдповiдно до пункту 41постанови КМУ вiд 11.10.Z016 Na 710 <Про ефективне використання
державних коштiв> (зi змiнами))

1. Найменування, мiсцезнаходження та iдентифiкацiйний код замовника в €диному
державному pe€cтpi юридичних oci6, фiзпчних oci6 - пiдпри€мцiв та гроtliадських формувань,
його категорiя:

- Нiжинськийдитячийбудинок-iнтернат;
- адреса: вул. Березанська,44 а, м, Нiжин, 16600;
- код за €ДРПОУ - 03189883;
- категорiя 3амовника - З [юридичнi особи, якi с пiдпри€мствами, установами органiзацiями

(KpiM тих, якi визначенi у пунктах 1 i 2 частини першоi cTaTTi 2 Закону] та iх о6'еднання, якi
забезпечують потреби держави або територiальноi громади, зазначенi в пунктi З частини першоi
cTaTTi 2 3акону).

2. Назва предмета закупiвлi iз зазначенням коду за €диним закупiвельним словником (у
pa3i подiлу на лоти TaKi вiдомостi повиннi зазначатися стосовно кожного лота) та назви
вiдповiдних класифiкаторiв предмета закупiвлi i частин предмета закупiвлi [лотiв) (за
наявностi): Сир кисломолочний (9 % жирностi) (код за €ЗС !К 021:2 015 15540000-5 - Сирнi продукти)

З, Iдентифiкатор закупiвлi:

4. Обrрунтування технiчних та якiсних характеристик предмета закупiвлi: технiчнi таякiснi
характеристики предмета закупiвлi визначенi вiдповiдно до потреб Нiжинського дитячого будинку-
iHTepHaTy та з урахуванням вимог нормативних документiв у сферi харчування.

5. Обrрунтування розмiру бюджетного призначення: розмiр бюджетного призначення,
визначений вiдповiдно до розрахунку необхiдних натуральних добових норм харчування для
пiдопiчних Нiжинського дитячого будинку-iнтернату згiдно кошторису на 2022 piK, та проведеноi
переговорноi процедури з }л{асником закупiвлi: Сир кисломолочний (9 % жирностi) (код за СЗС !К
0Zl:Z015 15540000-5 - Сирнi продукти) становить - 156 000,00 грн (Сто п'ятдесят шiсть тисяч
гривень 00 копiйок) з ПДВ*,

6, Очiкувана BapTicтb предмета закупiвлi: 156 000,00 грн (Сто п'ятдесят шiсть тисяч
гривень 00 копiйокJ з П!В*.

7. Обrрунlування очiкуваноi BapTocтi предмета закупiвлi та проведення переговорноi
процедури:

Замовником було оголошено процедури <вiдкритi торги) за номерами:
U Л-2021-12-15-00262 4-а- оголошена 15.12.2027 року
UA-2022-01-05-000385-a -оголошена 05.07.2022 року, якi були вiдмiненi на пiдставi подання для

pacTi у вiдкритих торгах менше двох тендерних пропозицiй.
Згiдно iз Законом та потребами Замовника, передбачено здiйснити Закупiвлю в сбсязi :Сир

кисломолочниЙ (9 % жирностiJ - 2000 кг на piK на очiкувану BapтicTb закупiвлi 180 000,00 грн (Сто
вiсiмдесят тисяч гривень 00 копiйок) з ПДВ+.

Учасник ФОП Орловський O.L надав пропозицiю на суму 156 000,00 грн (Сто п'ятдесят шiсть
тисяч гривень 00 копiйок) враховуючи П{В+, цо с значно нижчою та бiльш економiчно вигiдною
для Замовника, Пропозицiя Учасника вiдповiдае технiчним i якiсним характеристикам предмету
закупiвлi i не мас нiяких пiдстав для вiдмови в проведеннi закупiвлi, тому було прийнято рiшення з

цим )ласником провести переговорну процедуру,

З метою органiзацii Закупiвлi, з }?ахуванням cT,aTTi 11 Закону, вiдповiдно до частини 2 cTaTTi 13
Закону замовники можуть застосовувати переговорну процедуру закупiвлi як виняток та вiдповiдно
до умов, визначених у частинi 2 cTaTTi 40 Закону.
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Отже, зважаючИ на вищенаведене, Закупiвля для 3амовника може бути здiЙснена на пiдставi
пункry 1частинИ 2 cTaTTi 40 Закону, а саме якцО було двiчi вiдмiненО процедaрУ вiдкритих торгiв, утому числi частково (за лотом), через вiдсутнiсть достатньоi кiлькостi тендерних пропозицiй,
ви3наченот цим 3аконом. При цьому предмет закупiвлi, його технiчнi та якiснi характеристики, а
також вимоги до учасника процедури закупiвлi не повиннi вiдрiзнятися вiд вимог, що були визначенi
замовником у тендернiй документацii.

Технiчнi та якiснi характеристики предмета закупiвлi складенi вiдповiдно до потреб
нiжинського дитячого будинку-iнтернаry та необхiдних натJфальних добових норм затверджених
Наказом Мiнсоцполiтики NеЗ24 вiд 13.0З.2002р, що зазначенi в тендернiй документацii. Кошторисна
документацiя по закупiвлi продуктiв харчування для Нiжинського дитячого будинку-iнтернаry
розроблена на пiдставi потреб дiтей-iнвалiдiв.

Прuмimкч,

lliHo за оOuнuцю mа 3а?альна ворmiсmь зазначаюmься в 2рuвнях mа повuннi мiсmumч не бiльше
0вох знокiв пiсля Ko"tttu.

*!ля плаmнuкiв П,ЩВ

уповноважена особа
Нiжинський дитячий будинок-
iHTepHaT
(найlпенув а н ня за м о в н u ка)

наталiя 3AxllPKIB
(iнiцiал, ПРIЗВИЩЕ)


