
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

(відповідно до пункту 41 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:  

Національна академія внутрішніх справ;  

03035, м. Київ, пл. Солом’янська, 1;  

код за ЄДРПОУ – 08751177;  

категорія замовника – Навчальний заклад. 
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):   
Молочні продукти різні (ДК 021:2015:15550000-8: Молочні продукти різні) 

3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-02-09-006818-a 

4. Очікувана вартість предмета закупівлі: 631 300,00 грн з урахуванням ПДВ 

5. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  
Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб 

замовника щодо закупівлі молочних продуктів різних, а саме: 12 (найменувань), у тому 

числі: 

1) Йогурт з наповнювачем «Вишня» або еквівалент - 400 шт 

2) Йогурт з наповнювачем «Персик-Абрикос» або еквівалент - 400 шт 

3) Йогурт з наповнювачем «Полуниця-Суниця» або еквівалент – 400 шт 

4) Йогурт з наповнювачем «Полуничне морозиво» або еквівалент - 300 шт 

5) Йогурт з наповнювачем «Персик-маракуйя» або еквівалент - 1500 шт 

6) Кефір 2.5% (пюр/пак (катрон)) – 1500 шт 

7) Кефір 2.5% пет/плівка – 1134 шт 

8) Ряжанка – 1500 шт 

9) Сметана 20% (пет/плівка) – 3000 шт; 

10) Сметана 15% відро 5 кг – 1140 шт 

11) Молоко 3.2% – 6000 шт 

12) Молоко 2.5% – 1400 кг 

6. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: Розмір бюджетного 

призначення для закупівлі молочних продуктів різних, визначений відповідно до розрахунку 

до проекту кошторису на 2021 рік, становить  631 300,00 грн з ПДВ.  

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

Розрахунок очікуваної вартості товару щодо постачання молочних продуктів різних у 

сумі 631 300,00 грн з урахуванням ПДВ сформований на підставі аналізу обсягів зазначеного 

товару, отриманих замовником у минулих роках та розцінок постачальників. 


