
ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

просп. Дмитра .Яворницького, 75, м. Дніпро, 49000, тел. (056) 745 25 95, e-mail: socialpolitika@dmr.dp.ua

ОБҐРУНТУВАННЯ
технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної

вартості предмета закупівлі

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

1. Найменування замовника: Департамент соціальної політики Дніпровської міської 
ради
2. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: ЄДРПОУ 40506080
3. Місцезнаходження замовника: 49000, Україна, Дніпропетровська область, м. 
Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 75
4. Категорія замовника: орган місцевого самоврядування
5. Назва предмету закупівлі: «Цукерки в коробці»
6. Код та назва відповідних класифікаторів предмета закупівлі: код «ДК 021:2015: 
15840000-8 Какао; шоколад та цукрові кондитерські вироби»
7. Кількість товарів, виконання робіт чи надання послуг: 80 штук.
8. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 49044, Україна, 
Дніпропетровська область, Дніпро, вул. Шевченка, 11.
9. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги ІІА-2022-02-09-015821-Ь

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
20 000,00 грн. (Двадцять тисяч гривень 00 коп.) Визначення очікуваної вартості предмета 
закупівлі здійснено на підставі затвердженої центральним органом влади, що забезпечує 
формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної 
методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно п.1 ч.І 
розділу III наказу МІНІСТЕРСТВА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА 
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ від 18.02.2020р. №275, із змінами, шляхом 
пошуку інформації про ціни товарів та послуг, що міститься в мережі Інтернет у 
відкритому доступі, в тому числі на сайтах виробників та/або постачальників відповідної 
продукції, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, рекламі, 
прайс-листах, в електронній системі закупівель "Ргогогго" та на аналогічних 
торгівельних електронних майданчиках.
Розмір бюджетного призначення: передбачено кошторисом департаменту згідно з 
рішенням міської ради від 08.12.2021 р. № 2/13 «Про бюджет Дніпровської міської 
територіальної громади на 2022 рік», із змінами та Комплексної програми соціального 
захисту мешканців міста Дніпра на 2022 - 2026 рр., затвердженої рішенням міської ради 
від 23.06.2021 № 19/8 (зі змінами), (КЕКВ 2210)
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Термін 
постачання товару до 18.03.2022року.

Загальні відомості

Технічні та якісні характеристики товару:
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№ Найменування товару Кількість Одиниця виміру

1. Цукерки в коробці 80 шт.

_________________ Технічні, якісні та кількісні характеристики товару_________________
Вимоги щодо якості:
Цукерки в коробці
- Вага повинна складати не менше 720 грам;
- Склад коробки повинен містити наступні кондитерські вироби (53 штуки):
1) Плитки чорного шоколаду з додаванням смаженого мигдалю -  1 штука;
2) Плитки молочного шоколаду -  1 штука;
3) Плитки чорного шоколаду з начинкою зі смаком апельсину -  1 штука;
4) Плитки чорного шоколаду з начинкою зі смаком білого ганашу -  1 штука;
5) Плитки молочного шоколаду з начинкою зі смаком кави -  1 штука;
6) Глазуровані цукерки, корпус -  вафельна трубочка з кремово-молочною начинкою -  4 штуки;
7) Глазуровані цукерки, корпус -  вафельна трубочка з кремово-горіховою начинкою -  4 штуки;
8) Глазуровані шоколадною глазур’ю цукерки, корпус - помадка вершкова крем-брюле з 
додаванням какао-порошку та коньяку -  4 штуки;
9) Цукерки глазуровані шоколадною глазур’ю з ніжною кремовою начинкою -  4 штуки;
10) Вафельні цукерки у шоколадній глазурі з молочною начинкою -  4 штуки;
11) Вафельні цукерки у шоколадній глазурі з шоколадною начинкою -  4 штуки;
12) Глазуровані цукерки, карамель перешарована арахісовою пастою -  4 штуки;
13) Цукерки з кремовою начинкою з додаванням натуральної пасти з фундука -  4 штуки;
14) Батончик з ніжною карамеллю, молочним шоколадом, нугою та смаженим арахісом -  1 
штука;
15) Глазуровані цукерки з грильяжем з натуральним медом і обсмаженими горіхами -  3 штуки;
16) Шоколадні цукерки зі смаженим та подрібненим ядром арахісу та корицею - 3 штуки;
17) Глазуровані цукерки на основі вареного згущеного молока з додаванням кокосової стружки
-  З штуки;
18) Шоколадні цукерки з суміші подрібнених ядер горіхів, зірваних круп, сухих молочних 
продуктів -  3 штуки;
19) Глазуровані цукерки на основі ванільної халви, повітряних кукурудзяних шариків, какао 
порошку та сухого молока -  3 штуки.

Учасник має надати у складі тендерної пропозиції довідку за нижче наведеною формою на 
фірмовому бланку (у разі наявності такого бланку) за підписом керівника або уповноваженої 
особи інформацію у вигляді, яка міститиме опис (перелік) складових (солодощів, цукерок, 
тощо), що пропонується Учасником з зазначенням їх найменування та виробника.
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Також Учасник має надати у складі тендерної пропозиції зображення (фотографію або 
фотографії) складових (солодощів, цукерок, тощо) товару, що пропонується Учасником.

- Якість товару повинна відповідати встановленим державним стандартам, загальним вимогам 
раціонального харчування. Товар не повинен містити штучних (синтетичних), ароматичних і 
консервуючих речовин (крім дозволених), повинен відповідати загальним вимогам,



встановленим відповідними ДСТУ.
- Смак і запах -  характерний конкретній назві цукерок, без стороннього присмаку та запаху. 
Кожна цукерка має бути загорнута в обгортку, що щільно її облягає.
- Зовнішній вигляд -  властивий конкретній назві цукерок. Цукерки, глазуровані шоколадною 
глазур’ю, не повинні мати на лицьовій поверхні «посивіння» або пошкодженої глазурі.
- Продукція приймається лише за наявністю супровідних документів, що підтверджують її 
походження, безпечність і якість. Предмет закупівлі повинен відповідати технічним 
характеристикам та вимогам державних стандартів і підтверджуватися декларацією виробника 
(посвідченням про якість). У посвідченні про якість наводиться найменування підприємства -  
виробника (повну назву, адресу офісу та виробника, телефони, найменування і сорт продукту), 
вид упаковки, умови зберігання, термін і відповідність певній нормативній документації. 
Документація повинна мати відомості про відсутність генетично-модифікованих організмів (за 
наявності ГМО у складі продукту у будь-якій кількості, продукція постачанню не підлягає). 
Продукти харчування повинні мати маркування у відповідності до вимог законодавства 
України. Маркування забезпечується на підставі вимог Технічного регламенту, щодо 
маркування продуктів харчування.

Вимоги до упаковки товару:
Розмір — 24* 16*6 см, матеріал — крафт-картон, на лицьовій стороні нанесення святкових 
малюнків та написів (дизайн узгоджується з Замовником), зовні зав’язується стрічкою 
шириною не менше 5 см.

Вимоги до транспортної тари:
На кожну одиницю транспортної тари наносять маркування, що характеризує продукцію: 
товарний знак, назву та адресу виробника і місце виготовлення; загальну та власну назву 
продукції; масу нетто; склад продукту із зазначенням назв харчових добавок; кількість 
пакувальних одиниць і масу нетто пакувальних одиниць; дату виготовлення, термін 
придатності до споживання та кінцевий термін споживання; умови зберігання; позначення 
стандарту; зазначено «БЕЗ ГМО».
Товар, що буде постачатись за договором, не повинен мати дефектів товарного вигляду, 
повинен бути упакований Учасником таким чином, щоб виключати псування або нищення 
його на період поставки, зберігати смакові та якісні характеристики товару.

Прийманню не підлягає товар:
• у пошкодженій упаковці;
• на який оформлені супроводжувальні документи з порушенням;
• без сертифіката (посвідчення) якості;
•  ____ термін придатності до споживання якого закінчується раніше листопада 2022року.

Уповноважена особа департаменту Олена ПАНІНА


