
Центр фінансово-господарського та навчально-методичного забезпечення закладів освіти і культури Розвадівської 
сільської ради Стрийського району Львівської області 

 
ОБҐРУНТУВАННЯ 

технічних та якісних характеристик закупівлі:  
Сирні продукти (ДК 021:2015:15540000-5: Сирні продукти), розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості 

предмета закупівлі 
 

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі 
змінами) 

 
Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 
фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: 

 
Центр фінансово-господарського та навчально-методичного забезпечення закладів освіти і науки Розвадівської сільської ради 
Стрийського району Львівської області 
81634, Львівська обл., с.Розвадів, вул.Біласа і Данилишина, 18А Код за 
ЄДРПОУ – 41834402; 
Категорія замовника – Відповідно до п. 3 ч. 4 ст. 2 категорія замовника «підприємства, установи, організації, зазначені у пункті 
3 частини першої цієї статті (юридичні особи, які є підприємствами, установами, організаціями (крім тих, які визначені у 
пунктах 1 і 2 цієї частини) та їх об’єднання, які забезпечують потреби держави або територіальної громади) 

 
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 й частин предмета 
закупівлі (лотів) (за наявності): 
 
Сирні продукти (ДК 021:2015:15540000-5: Сирні продукти) 
Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги, UA-2023-01-11-001096-a 

 
Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 180 000,00 грн. Очікувану вартість 
предмету закупівлі визначено у відповідності до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 
України від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» з 
врахуванням кошторисних призначень та потреби. 

 
Розмір бюджетного призначення: 180 000,00 грн 

 
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. Термін постачання — з дати укладання договору 
по 31 грудня 2023 року 

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета 
закупівлі: 

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета 
закупівлі 

№ 
п/п 

Найменування предмету закупівлі 

1 
Сир 
кисломолочний  
 

900  кг 

Сир кисломолочний, жирністю 9 %, згідно діючого ДСТУ. 
Консистенція та зовнішній вигляд - м’яка, мазка або розсипчаста; 
дозволено незначна крупинчастість та незначне виділення сироватки. 
Смак та запах - характерний кисломолочний, без сторонніх присмаків і 
запахів. Не повинен мати прогірклий, пригорілий присмак та бути без 
плісняви. Колір - білий або з кремовим відтінком, рівномірний за всією 
масою. Сир повинен бути розфасований в пачки по 2 кг. Маркування 
повинно містити: назву і адресу виробника, повну назву продукту, % 
жирності, його склад, масу нетто, кінцеву дату споживання або дату 
виробництва та строк придатності, умови зберігання і інформаційні дані 
про харчову та енергетичну цінність 100 г продукту, позначення ДСТУ. 
Товар не повинен містити генетично модифіковані організми (ГМО), що 
обов’язково відображається на етикетці маркування «без ГМО» 

2 Сир твердий  380 кг 

Сир твердий 50% (±2%)  жирності, згідно діючого ДСТУ  
зовнішній вигляд - поверхня чиста, рівна, без механічних ушкоджень, 
сторонніх нашарувань і товстого поверхневого шару, покрита захисним 
покриттям, на запах і смак: вміру виражений сирний, від злегка 
кислуватого до слабогострого, без сторонніх смаків і запахів, фасування 
– брускове (полімерна плівка). Маркування повинно містити: назву і 
адресу виробника, повну назву продукту, % жирності, його склад, масу 
нетто, кінцеву дату споживання або дату виробництва та строк 
придатності, умови зберігання і інформаційні дані про харчову та 
енергетичну цінність 100 г продукту, позначення ДСТУ. Товар не 



 
 
 
 

1. Товар повинен відповідати показникам безпечності та якості для харчових продуктів, що передбачені чинним 
законодавством, в тому числі згідно Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості 
харчових продуктів» 

2. Умови транспортування – в авторефрижераторах або автомобілях із ізотермічним кузовом. 
3. В ціну предмета закупівлі має бути включена вартість тари та упаковки, всі податки, збори та інші обов’язкові 

платежі, що сплачуються Постачальником, вартість доставки товару до місця поставки, вартість страхування, 
завантаження, розвантаження та всі інші витрати Постачальника, пов’язані з виконанням договору. 

4. Кожна партія товару має супроводжуватися документами (накладними та документами, які засвідчують якість та 
безпеку).  

5. В заклади дошкільної освіти забороняється завозити недоброякісний товар або товар з терміном придатності, що 
минув.  

6. На недоброякісний товар складається акт і він повертається постачальнику.  
7. Строк придатності товарів на день поставки повинен становити не менше 90% від загального строку придатності.  

Більш детально можна ознайомитися на посиланням: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-01-11-001096-a 
 

повинен містити генетично модифіковані організми (ГМО), що 
обов’язково відображається на етикетці маркування «без ГМО» 
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