
НDКИНСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ БУДИНОК_IНТЕРНАТ

оБrрунтувАння
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 використання
державних коштiв> (зi змiнамиJ)

1. Найменування, мiсцезнаходження та iдентифiкацiйний код замовника в €диному
державному pe€cTpi юридичних oci6, фiзичних осiб - пiдприсмцiв та громадських формувань,
його категорiя:

- Нiжинський дитячий будинок-iнтернат;
- адреса: вул. Березанська,44 а,м. Нiжин, 16600;
- код за €ДРПОУ - 0318988З;
- КаТеГОРiЯ ЗаМОВНИКа - З (юридичнi особи, якi е пiдприсмствами, установами органiзацiями

[KprM тих, якi визначенi у пунктах 1 i 2 частини першоi cTaTTi 2 Закону) та ix об'сднання, якi
ЗабеЗпечують потреби держави або територiальноi ггомади, зазначенi в пунктi 3 частини першоi
cTaTTi 2 3акону).

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): Риба свiжоморожена на 2o2Z piK: хек, минтай, оселедець, скумбрiя, сайда, салака (код за
СЗС ДК 021-2015 (СРV] 15220000-6 - Риба, рибне фiле та iнше м'ясо риби мороженi)

Iдентифiкатор закупlвлi: i fl - Р - JааЛ. а -Дý -0 1,1 Ц5,|, $

+, 06rрУнтУвання 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, та проведеноi
переговорноТ процедури з }л{асником закупiвлi: Риба свiжоморожена на 2О22 рiк: хек, минтай,
оселедець, скумбрiя, сайда, салака (код за €3С ДК 021-2015 (СРЧ 15220000-6 - Риба, рибне фiле
та iнше м'ясо риби мороженi) становить - 272 526,0o rрн (Двiстi сiмдесят двi тисячi п'ятсот
двадцять шiсть гривень 00 копiйок) враховуючи П,ЩВ*

6. ОчiкУвана Bapтicтb предмета закупiвлi: 27Z 526p0 грн (lBicTi сiмдесят двi тисячi п'ятсот
двадцять шiсть гривень 00 копiйок) враховуючи ПДВ*

7. ОбrРУнryвання очiкуваноi BapTocTi предмета закупiвлi та проведення переговорноi
процедури:

3амовником було оголошено процедури <вiдкритi торги> за номерами:
U А-2027-12-1З-006748-с- оголошена 1З.12.2021 року
UA-Z022,07-04-000707-a- оголошена 04-01.2022 року, якi були вiдмiненi на пiдставi подання

для 1лlастi у вiдкритих торгах менше двох тендерних пропозицiй.
ЗГiДНО iЗ Законом та потребами 3амовника, передбачено здiйснити 3акупiвлю в обсязi :

Хек 700 кг
Минтай-800 кг
0селедець-1000 кг
Скумбрiя-300 кг
Сайда-300 кг
Салака-500 кг на очiкувану BapTicтb 272 526,00 грн [{BicTi сiмдесят двi тисячi п'ятсот двадцять

шiсть гривень 00 копiйок) враховуючи ПлЩВ* .

УЧаСНИК, АТ <БАЗИС,> надав Bci вiдповiднi документи, якi повнiстю вiдповiдають вимогам
3амовника, надав свою пропозицiю до цiеi закупiвлi, яка становить z72 526,00 грн (lBicTi сiмдесят двi

3.



тисячi п'ятсот двадцять шiсгь ;:ав€нь 00 копiйок) враховуючи П{В* та с бiльш економiчно вигiдною
для Замовника i не мае нiяi,:]{t пцсгав для вiдмови в проведеннi закупiвлi, тому було прийнято
рiшення з цим учасникоч провести переговорну процедуру.

З метою органiзаruТ Заr<упiвлi, з урахуванням cTaTTi 11 Закону, вiдповiдно до частини Z cTaTTi1з Закону замовникн }iожуть застосовувати переговорну процедуру закупiвлi як виняток тавiдповiдно до умов, визначених у частинi 2 cTaTTi 40 3aKtlHy.

отже, зважаючи на вищенаведене, Закупiвля для Замовника може буги здiйснена на пiдставi
пункту 1 часгини 2 cTaTTi 40 Закону, а саме якщо було двiчi вiдмiнено процЪдуру'вiдкритих торгiв, утому числi частково (за лотом), через вiдсутнiсть достатньоi кiлькостi i""д"рr"* пропозицiй,визначеноi цим Законом. При цьому предмет закупiвлi, його технiчнi та якiснi характеристики, атакож вимоги до учасника процедури закупiвлi не повиннi вiдрiзнятися вiд вимог, щБ булп визначенi
замовником у тендернiй документацii.

Технiчнi та якiснi характеристики предмета закупiвлi складенi вiдповiдно до потребнiжинського дитячого будинку-iнтернату та необхiдних натуральних добових норм затверджених
Наказом Мiнсоцполiтики N9з24 вiд 13.0З.2002р, що заr".rеri Ь,е"дерriЙ докуменЬацii. Кошторисна
документацiЯ по закупiвлi продуктiв харчування для Нiжинсько.j д"r""о.о буди н Ky-iHTepHary
розроблена на пiдставi потреб дiтей-iнвалiдiв.

Прuмimкч,

lliHo за оOuнuцю mа заzальна варmiсmь зазначаюmься в 2рuвнях mо повuннi .l,,liсmumч не бiльutе
dвох знакiв пiсля KoMu.

*!ля плаmнчкiв П.ЩВ

уповноважена особа
Нiжинський дитячий
iHTepHaT Наталiя ЗАХАРКIВ

fiнiцiал, ПРlЗВИЩЕ)( н а й л е нува н ня за.t"lовн u Kd 
_
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пiдпис, M/l. '


