
нlжинськиЙ дитячиЙ Будинок-IнтЕрнАт

ОБГРУНТУВАННЯ
технiчних та якiсних характеристик предмета закупiвлi, розмiру бюджетного

призначення, очiкуваноi Bapтocтi предмета закупiвлi

(вiдповiдно до пункту 41постанови КМУ вiд 11.10.2016 Ns 710 (Про ефективне аикористання
державних коштiв> (зi змiнами))

1. НайменУвання, мiсцезнаходження та iдентифiкацiйний код замовника в €диному
державному pe€cтpi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприемцiв та громадських формуванi,
його категорiя:

- Нiжинський дитячий будинок-iнтернат;
- адреса: вул. Березанська,44 а, м. Нrжин, 16600;
- код за €.ЩРПОУ - 0З18988З;
- категорiя замовника - З (юридичнi особи, якi е пiдприсмствами, установами органiзацiями

[KpiM тих, якi визначенi у пунктах 1 i 2 частини першоi cTaTTi 2 ЗаконуJ та iх о6'€днання, якi
забезпечують потреби держави або територiальноi громади, зазначенi в пунктi З частини першоi
cTaTTi 2 Закону).

2, Назва предмета закупiвлi iз зазначенням коду за €диним закупiвельним
словникоМ (у разi подiлу На лоти TaKi вiдомостi повиннi зазначатися стосовно кожного лота) та
назви вiдповiДних класифiкаторiв предмеТа закупiвлi i частиН предмета закупiвлi (лотiв) (за
наявностi): Масло вершкОве на 2022 piK (коО за €3с дК 027-2015 (срV) 15$dOOО-2 - Вершкiве
масло)

3. lдентифiкатор закупiвлi:

4. Обrрунтування технiчних та якiсних характеристик предмета закупiвлi: технiчнi та
якiснi характеристики предмета закупiвлi визначенi вiдповiдно до потреб Нiжинського дитячого
будинку-iнтернату 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,Ta проведеноi
переговорноi процедури 3 г{асником закупiвлi: Масло вершков е на 2О22 piK [код за €3С ДК 021-2015
(срV] 155з0000-2 , Вершкове маслоJ становить - 798 000,00 zрн (Сmо Оев'яносmо Bicilt muсяч
zpuBeHb 00 копi ок) з П!В+.

6. Очiкувана Bapтicтb предмета закупiвлi: 198 000,00 грн (Сто дев'яносто BiciM тисяч
гривень 00 копiйок) з П!В*.

7. ОбrрунтуваНня очiкуваноi BapтocTi предмета закупiвлi та проведення переговорноi
процедури:

замовником було оголошено процедури <вiдкритi торги>) за номерами:
U Д-2021-72-20-00З504-Ь- оголошена 20.12.ZO21 року
UA-202 2-01-05-003036-с- оголошена o5,o7.2o,z2 року, якi були вiдмiненi на пiдставi подання

для yracTi у вiдкритих торгах менше двох тендерних пропозицiй.
згiдно iз Законом та потребами 3амовника, передбачено здiйснити Закупiвлю в обсязi :масло

вершкове -1100 кг на piK на очiкувану BapTicTb закупiвлi 198 0оо,00 грн (Сто дев'яносто BiciM тисяч
гривень 00 копiйок] з П{В*.

Учасник ФOП 0рловський 0,I. надав пропозицiю на суму 198 000,00 грн (Сто дев'яносто BiciM
тисяч гривенЬ 00 копiйок) з П,ЩВ*, що € значно нижчою та бiльш економiчно вигiдною для
Замовника. Пропозицiя Учасника вiдповiдас технiчним i якiсним характеристикам предмету закупiвлi
iHe мас нiяких пiдстав для вiдмови в проведеннi закупiвлi, тому було прийнято рiшення з цим
}^{асником провести переговорну процедуру.
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,, ,"*]",Х;"ifi,,;fiiff"Н:"*ПiВЛi, З УРаХУванням cTaTTi 11 закону, вiдповiдно до частини 2 cTaTTi
вiдповiднЬ до у";;, ;;;r;#fr", #ffi:;1"#, ;БЪ""l""Т"' 

ПРОЦеДУРУ закупiвлi як виняток та

отже, зважаючи на вищенаведене, Закупiвля для Замовника може бли здiйснена на пiдставiпункту 1 частини 2 cTaTTi 4-0 Зак:ну, 
".""u "*що 
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""н ;тажtж;]"iзамовником у тендернiй документацii.
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Прuмiпкu:

I]iHa за оOuнuцю mа за?альна варmiсmь зазначаюmься в ?рuвнях mа повчннi,л,liсmчmч не бiльшеdBox знакiв пiсля Ko.tlu.

*!ля плаmнuкiв П,ЩВ

уповноважена особа
Нiжинський дитячий бу
tHTepHaT
(н а йм е нування зам о в HuKa )

наталiя 3AXAPKIB
(iнiцiал, ПРIЗВИЩЕ)


