
НIЖИНСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ БУДИНОК_IНТЕРНАТ

оБrрунтувАння
технiчних та якiсних характеристик предмета закупiвлi, розмiру бюджетного призначення,

очiкуваноi BapTocTi предмета закупiвлi

(вiдповiдно до пункту 4r постанови КМУ вiд 11.10.2016 Ns 710 (Про ефективне використання
державних коштiв> (зi змiнами)

1. Найменування, мiсцезнаходженЕя та iдентифiкацiйний код замовника в €диному
державному peccTpi юридичних oci6, фiзичних осiб - пiдприемцiв та громадськцх 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 с пiдприемствами, установами органiзацiями

[KpiM тих, якi визначенi у пунктах 1 i 2 частини першоi cTaTTi 2 ЗаконуJ та ix о6'еднання, якi
3абеЗпечують потреби держави або територiальноi громади, 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): Фрукти на ZO22 piK: Апельсини, мандарини, банани, яблука [код за €ЗС !К 021:2015:
0З220000-9 - 0вочi, фрукти та горiхиJ

3. Iдентифiкатор закупiвлi: loa9-o-

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

5. ОбfРунryвання розмiру бюджетного прпзначення: розмiр бюджетного призначення,
визначений вiдповiдно до розрахунку необхiдних натуральних добових норм харчування для
пiдопiчних Н iжинського дитячого будинку-iнтернату згiдно кошторисуна 2022 piK, становить 77
600,00 грн. (Сiмдесят ciM тисяч шiстсот гривень 00 копiйок) враховуючи П,ЩВ, Заплановано в
бюджетному запитi - Фрукти на2022 piK- 3500 кг в т.ч.:

Апельсини-500 кг
Мандарини-200 кг
Банани-800 кг
Яблука-2000 кг

6. Очiкувана BapTicTb предмета закупiвлi: 77 500,00 грн (Сiмдесят ciм тисяч п'ятсот гривень 00
копiйокJ враховуючи Пf В*

7. Обrрунryвання очiкуваноi Bapтocтi предмета закупiвлi:
Пiд час проведення переговорноТ процедури закупiвлi за цим предметом, дiйшли згоди до

визначення очiкуваноi BapTocTi предмету закупiвлi 77 500,00 грн (Сiмдесят ciM тисяч п'ятсот гривень 00
копiйок) враховуючи П,^ЩВ*.

Замовником було оголошено процедури <вiдкритi торги) за номерами:
U Д-2О27-|2-20-00759Z-Ь- оголошена 20. 1 2,202 1 року
UA-202 2-01-06-000404-а - оголошена 06,01,2022 року, якi були вiдмiненi на пiдставi подання для

pacTi у вiдкритих торгах менше двох тендерних пропозицiЙ, Було прийнято рiшення провести
переговорну процедуру закупiвлi з Учасником, який вiдповiда€ вимогам Замовника i чия цiнова
пРОпОзицiя являсться бiльш економiчно вигiдною. Прийнято рiшення про проведення переговорноi
процедури на пiдставi пункту 1 частини z cTaTTi 40 3акону J, якщо було двiчi вiдмiнено процедуру
вiдкритих торгiв, у тому числi частково (за лотом), через вiдсу"тнiсть достатньоI кiлькостi тендерних
пРОпозицiЙ, визначеноi цим 3аконом, При цьому предмет закупiвлi, його технiчнi та якiснi
характеристики, а також вимоги до Jласника процед}ри закупiвлi не повиннi вiдрiзнятися вiд вимог,
що були визначенi замовником у тендернiй документацii,



Учасник ФоП ЧухА.l. подаВ Bci вiдповiднi документи, що вимагалися Замовником та запропонував
цiнову пропозицiю, яка була бiльш економiчно вигiдною, та складала 77 500,00 грн [Сiмдесят ciМ тисяч
п'ятсот гривень 00 копiйокJ враховуючи П!В*.

Таким чином було прийнято рiшення очiкувану BapTicTb предмета закупiвлi в переговорнiй
процедурi виставити 77 500,00 грн [Сiмдесят ciM тисяч п'ятсот гривень 00 копiЙокJ та оприлюднити
повiдомлення про HaMip укласти договiр про закупiвлю з даним Учасником переговорiв.

технiчнi та якiснi характеристики предмета закупiвлi складенi вiдповiдно до потреб Нiжинського
дитячого будинку-iнтернаry та необхiдних натуральних добових норм затверджених Наказом
Мiнсоцполiтики NеЗ24 вiд 1З,OЗ.2002р, що зазначенi в тендернiй документацii. Кошторисна
документацiя по закупiвлi продуктiв харчування цля Нiжинського дитячого будинку-iнтернаry
розроблена на пiдставi потреб дiтей-iнвалiдiв.

Примiтки:

I-1iHa за оduнuцю mа за2альна варmiсmь зазначаюmься в 2рuвнях mа noBuHHi лiсmumч не бiльше dвох
знакiв пiсля колu.

*!ля плаmнuкiв П,ЩВ

уповноважена особа
Нiжинський дитячий
iHTepHaT
(найленування

Наталiя ЗАЖРКIВ
(iнiцiал, ПР]3ВИЩЕ)


