
 

 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного 

призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

(відповідно до пункту 4
1 

постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання 

державних коштів» (зі змінами)) 

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, 

його категорія: Державна установа «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова 

Національної академії медичних наук України»; 65061, м. Одеса, Французький бульвар 49/51; код 

за ЄДРПОУ – 02012094; категорія замовника – абзац 1 п. 3 ч.1 ст.2 Закону України "Про публічні 

закупівлі". 

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у 

разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви 

відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за 

наявності):  ДК 021:2015 – 15530000-2 Масло вершкове 

3. Ідентифікатор закупівлі : UA-2022-03-17-000330-c 

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 
Запропонований товар повинен відповідати вимогам Законів України «Про якість та безпеку 

харчових продуктів і продовольчої сировини», «Про безпечність та якість харчових 

продуктів», державних стандартів (технічних умов). Масло вершкове повинно бути 

виготовлено з вершків коров’ячого молока. Жирність продукту має бути 73,0%, в тому числі 

насичені жири 47г, білки 0,8г, вуглеводи(лактоза) 1,3г, енергетична цінність (калорійність на 

100г продукту) ;  Колір – від білого до світло-жовтого, рівномірний за всією масою. 

5. Консистенція та зовнішній вигляд – щільна, пластична. Смак та запах – характерний для 

даного виду масла, без сторонніх присмаків та запахів, без ароматизаторів. Не допускається 

запах пліснявілий, затхлий та інші сторонні запахи та присмаки. Без ГМО, що має бути 

зазначено на упаковці.   Залишок терміну зберігання на момент поставки товару повинен 

бути не менше 80% до загального терміну зберігання. Товар повинен відповідати ДСТУ 

4399:2005.Упаковка (етикетка) повинна мати чіткий відбиток дати виробництва та кінцеву 

дату для споживання (число, місяць, рік), умови зберігання, термін придатності. Товар не 

повинен містити генетично модифіковані організми (ГМО). На підтвердження вимоги надати 

сканований оригінал лабораторної діагностики масла вершкового, яке планує постачати 

Учасник закупівлі для виявлення генетично модифікованих компонентів (ГМО) з 

використовуванням молекулярно-генетичних методів  дослідження (ПЛР у реальному часі 

RT-PCR) ( Замовником протоколу лабораторних випробувань харчової продукції повинен 

бути учасник закупівлі). Лабораторні дослідження  харчової продукції та продовольчої 

сировини , що передбачені чинним законодавством України надаються акредитованими 

лабораторіями, галузі акредитації якої внесені всі дослідження, передбачені  чинним 

законодавством для того чи іншого виду  (надати копію документа про 

підтвердження).Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного 

призначення, визначений відповідно до затвердженого кошторису на 2022 рік. 

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 149940,00 грн. 

 

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

Визначено відповідно до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України “Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості 

предмета закупівлі» від 18.02.2020 № 275 (зі змінами). 


