
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: «Продуктові набори»
6. Код та назва відповідних класифікаторів предмета закупівлі: код «ДК 021:2015: 
15890000-3 Продукти харчування та сушені продукти різні»
7. Кількість товарів, виконання робіт чи надання послуг: 100 штук.
8. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 49115, Україна, 
Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Бехтерева, 12
9. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Спрощена закупівля иА-2022-10-26- 
010824-а

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
40 000,00 грн. (Сорок 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.2 ч. 1 розділу III наказу МІНІСТЕРСТВА РОЗВИТКУ 
ЕКОНОМІКИ, ТОРЕІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОЕО ЕОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ від 
18.02.2020р. №275, зі змінами, шляхом направлення трьох запитів цінових пропозицій 
(електронною поштою) постачальникам конкретного товару, а саме:

№
з/п

Д ж ер ел о  інф орм ац ії М етод  отримання Вартість, грн.

1 Ф ізична особа-п ідпр и єм ец ь  
Н агааєць С ергій  О лександрович

Е лектронна пош та 3 9 7 ,0 0

2 Ф ізична особа-п ідп р и єм ец ь  Є м ець  
М арина М иколаївна

Е лектронна пош та 4 0 3 ,0 0

3 Ф ізична особа-п ідпр и єм ец ь  
Г ончаренко Тетяна В олодим ирівна

Електронна пош та 4 0 0 ,0 0

Для розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено наступне:
Ціни, отримані із зазначених вище джерел, приведено до єдиних умов (валюта, 
умови оплати);
Очікувану ціну за одиницю визначено як середньоарифметичне значення масиву 
отриманих даних.
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Очікувана ціна була розрахована за формулою:
Цод = (Ц1+Ц2+Ц3)/К, де:
Цод - очікувана ціна за одиницю;
ЦІ, Ц2, ЦЗ - ціни, отримані з відкритих джерел, приведені до єдиних умов;
К - кількість цін, отриманих з відкритих джерел.
Відповідно, очікувана ціна за одиницю становить:
Цод=(397,00+403,00+400,00)/3-400,00грн.

Отриманий у результаті розрахунку показник очікуваної вартості буде враховано під час 
планування закупівлі для забезпечення по треб департаменту у 2022 році.
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», зі змінами та Комплексною програмою соціального 
захисту мешканців міста Дніпра на 2022 - 2026 рр., затвердженої рішенням міської ради 
від 23.06.2021 № 19/8 (зі змінами), (КЕКВ 2230)
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Термін 
постачання товару до 30.11.2022 року.

Загальні відомості

Технічні та/або кількісні та якісні характеристики товару:

Найменування
продуктів

харчування
Опис (якісні вимоги) Фасування

Одиниці
виміру Вага Кількість

Макаронні
вироби

Макаронні вироби з м'яких 
сортів пшениці ДСТУ 
7043:2020. Макаронні вироби 
(група В, клас "екстра"), а саме: 
вермішель, перо, ріжка, ріжка 
вита і т.д. Фасовані в 
герметичні упаковки.

упаковка грам 1000 100

Крупа гречана Крупа гречана ДСТУ 7697:2015. 
Гречка 1 класу. Гречка повинна 
бути не зіпріла та без теплового 
пошкодження під час сушіння, 
мати властивий здоровому 
зерну, нормальний запах (без 
затхлого, солодового, 
пліснявого та інших сторонніх 
запахів), нормальний колір. Не 
заражена шкідниками.
Фасована в герметичні 
упаковки.

упаковка грам 800 100

Рис Рис ДСТУ 4965:2008. Рисова 
крупа шліфована вищого сорту. 
Продукт, який отримують при 
шліфуванні лущення зерен 
рису, що складається з ядер з 
шорсткою поверхнею, у яких 
вилучені квіткові плівки. 
Повинен бути не зіпрілий та без 
теплового пошкодження під час 
сушіння, мати нормальний 
запах, властивий здоровому 
зерну (без затхлого, солодового,

упаковка грам 800 100



пліснявого, та інших сторонніх 
запахів). Не заражений 
шкідниками. Фасований в 
герметичні упаковки.

Чай чорний
байховий
пакетований

Чай чорний (ДСТУ 7174:2010)
листовий першого сорту, 
одержаний з цілого листа та/або 
різаного листа. У чаї не 
повинно бути плісені, затхлості, 
кислуватості, жовтого чайного 
пилу, сторонніх ароматів, 
присмаків і домішок.

не менше 
ніж 25 
пакетів

грам 50 100

Цукор Цукор пісок кристалічний 
ДСТУ 4623:2006. Упаковка 
герметична, цукор сухий, без 
грудочок, сипучий. Вимоги до 
маркування споживчої або 
транспортної тари: назва і 
адреса підприємства-виробника, 
його товарний знак (за 
наявності), телефон, адреса 
виробництва; повна назва 
продукції (торгова марка та 
власна назва за наявності); 
кінцева дата споживання або 
дата виробництва та строк 
придатності до споживання; 
умови зберігання; маса нетто, 
маса брутто; інформаційні дані 
про харчову та енергетичну 
цінність (калорійність).

упаковка грам 800 100

Борошно
пшеничне

Пшеничне борошно витого 
ґатунку, використовується для 
виробництва хліба, 
хлібобулочних, борошняних 
кондитерських виробів, 
відповідає вимогам ДСТУ 
(46.004:99"Борошно пшеничне. 
Технічні умови") і 
виготовлятися відповідно до 
"Правил організації та ведення 
технологічного процесу на 
борошномельних заводах", 
затвердженим Мін АПК України 
20.03 .1998 р № 83. Фасоване в 
герметичні упаковки.

упаковка грам 1000 100

Горох Горох шліфований колений 
першого ґатунку. Відповідає 
вимогам ДСТУ 4523:2006. 
Горох повинен бути у 
здоровому стані, не зіпрілий та 
без теплового пошкодження під 
час сушіння; мати нормальний 
запах, властивий здоровому

упаковка грам 800 100



зерну (без затхлого, солодового, 
пліснявого, сторонніх запахів), 
та колір, властивий здоровому 
зерну відповідного типу. Не 
заражена шкідниками. 
Фасований в герметичні 
упаковки.

Пшенична
крупа

Крупа пшенична "Арнаутка". 
Відповідає вимогам ДСТУ 
7699:2015.

упаковка грам 800 100

Олія Олія соняшникова ДСТУ 
4492:2017. Для безпосереднього 
вживання в їжу призначена олія 
соняшникова тільки пресова 
нерафінована та гідратована 
вищого та першого гатунків 
виморожена, а також 
виморожена та невиморожена 
рафінована та рафінована 
дезодорована марки П. На 
кожну одиницю тари з олією 
соняшниковою повинна бути 
наклеєна етикетка, на якій 
нанесено маркування будь-яким 
способом, що забезпечує чітке 
позначення і читання. 
Маркування містить таку 
інформацію:
— назву олії, її вид, ґатунок;
— склад продукту у порядку 
переваги складників, у тому 
числі харчових добавок, що 
використовувались у його 
виробництві;
— назву країни-виробника;
— назву та повну адресу і 
телефон виробника, адресу 
потужностей (об’єкта) 
виробництва;
— масу нетто в грамах або 
об’єм в см3
— дату розливу (число, місяць, 
рік);
— умови зберігання;
— харчову і енергетичну 
цінність у 100 г, кДж, ккал;
— кінцеву дату споживання 
«Вжити до» або дату 
виробництва та строк 
придатності;
— позначення цього стандарту;
— штрих-код продукції.

пляшка мілілітр 1000 100

Печиво
галетне

Печиво в упаковці. Згідно 
ДСТУ 3781:2014 Печиво

упаковка грам 200 100



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», вказаному 
ДСТУ.

2. Кожен продукт харчування, що входить до продуктового набору, повинен мати 
відповідне пакування, яке забезпечує цілісність товару та збереження його якості під 
час транспортування.

3. Залишок терміну зберігання на момент поставки продуктів повинен бути не менше 
80% від терміну зберігання, який встановлений виробником відповідного товару.

4. Учасник гарантує якість товару, що постачається Замовнику за договором про 
закупівлю протягом встановленого строку придатності товару, при умові дотримання 
Замовником умов зберігання.

5. Доставка товару транспортом постачальника, завантажувально-розвантажувальні 
роботи за рахунок постачальника.

6. Кожен продуктовий набір має бути запакований окремо.
7. Відразу після аукціону надати зразок товару для погодження.
8. Вимоги до маркування на упаковках та споживчій або транспортній тарі: назва і 

адреса підприємства-виробника, його товарний знак (за наявності), телефон, адреса 
виробництва; повна назва продукції (торгова марка та власна назва за наявності); 
кінцева дата споживання або дата виробництва та строк придатності до споживання; 
умови зберігання; маса нетто, маса брутто; інформаційні дані про харчову та 
енергетичну цінність (калорійність).

Уповноважена особа департаменту Олена ПАНІНА


