
 

 
                                                                                                                                        Додаток №3 

ТЕХНІЧНІ (ЯКІСНІ) ВИМОГИ ДО ТОВАРУ 
(форма, яка подається учасником на фірмовому бланку) 

 

на предмет закупівлі: Код ДК 021:2015: 15880000-0 - Спеціальні продукти харчування, 

збагачені поживними речовинами.  (15884000-8 — Продукти дитячого харчування) Суміш 

суха молочна  (від 0-6 міс.) Суміш суха молочна  ( від 6 міс. до 12 міс.) 

 

№ з/п Найменування товару ДСТУ, 

ТУ 

Один. 

виміру 

Кількість 

1 Суміш суха молочна  (від 0-6 міс.)  пачка 82 

2 Суміш суха молочна  ( від 6 міс. до 12 міс.)  пачка 93 

 

      

№ п/п 
Назва предмету 

закупівлі 
Опис та характеристика товару 

Один

иці 

вимір

у 

Кіль

кіст

ь 

1 

Суміш суха 

молочна   

(від 0-6 міс.) 

 

Молочна суха суміш 350 г 

• Назва показника і одиниця виміру в 100 г сухої 

суміші в 100 мл готового до вживання продукту 

• Жири,%, не менше 26,50 3,58 

• в тому числі: молочний 17,22 2,33 

• рослинний 9,28 1,25 

• Білки,%, не менше 10,50 1,42 

• в тому числі: казеїн 8,40 1,13 

• сироваткові 2,10 0,28 

• Вуглеводи,%, не більше 54,00 7,29 

• Волога,%, не більше 4,0 - 

• Зміст мінеральних речовин: * 

• Залізо, мг 4,95 0,67 

• Цинк, мг 5,00 0,68 

• Натрій, мг 166,65 22,50 

• Калій, мг 448,50 60,55 

• Кальцій, мг 405,00 54,68 

• Магній, мг 53,65 7,24 

• Фосфор, мг 339,00 45,77 

• Мідь, мкг 358,50 48,40 

• Марганець, мкг 39,15 5,29 

• Хлориди, мг 430,00 58,05 

• Йод, мкг 71,90 9,71 

• Селен, мкг 9,18 1,24 

• Масова частка вітамінів: * 

• Тіаміну (В1), мкг 415,00 56,03 

• Рибофлавіну (В2), мкг 775,00 104,63 

• Піридоксину (В6), мкг 545,00 73,58 

• ніацин (РР), мкг 4865,00 656,78 

• Аскорбінової кислоти (С), мг 68,00 9,18 

• Ретинолу (А), мкг 581,50 78,50 

• Токоферола (Е), мг 6,45 0,87 

• ціанокобаламін (В12), мкг 1,41 0,19 

пачка 82 



• Фолієвої кислоти (Вс), мкг 65,50 8,84 

• пантотенова кислота (В5), мкг 2942,50 397,24 

• біотин, мкг 17,80 2,40 

• Кальційферолу (D), мкг 8,65 1,17 

• Филлохинон (К), мкг 32,45 4,38 

• Інозит, мг 32,45 4,38 

• Холін, мг 60,85 8,21 

• Карнітин, мг 11,10 1,50 

• Таурин, мг 37,00 5,00 

• Енергетична цінність / калорійність, 

• Ккал (кДж) 496,5 

• (2080,3) 67,0 

• (280,9) 

• * Продукція виготовлена з натуральної сировини, 

значення можуть коливатися в допустимих межах, 

передбачених технічними умовами 

• Термін придатності та умови зберігання: зберігатіне 

більше 12 місяців з дня виготовлення при температурі 

від 0 С до 25 ° С і відносній вологості повітря не вище 

75%. Після відкриття пачки суху суміш зберігати не 

більше двох тижнів в щільно закритому вигляді, в 

сухому прохолодному місці. 

• Маса 350 г 

• Країна-виробник Україна 

  Термін зберігання 12 місяців 

 

2 

Суміш суха 

молочна   

( від 6 міс. до 

12 міс.) 

 

Суміш суха молочна для годування дітей від 6-ти до 12-ти 

місяців. 

Призначена для здорових дітей (без особливих 

рекомендацій в дієті) з 6-ти місяців при відсутності / 

недостачу грудного молока у мами. 

Наближена до грудного молока за властивостями і 

калорійності. Збалансована по вітамінним і мінеральним 

складом. Збагачена таурином, який сприяє розвитку 

головного мозку і органів зору у новонароджених дітей. 

Повноцінний комплекс вуглеводів (лактоза і декстрин - 

мальтоза) забезпечує надходження енергії, визначає 

біфідогенним ефект суміші, запобігає навантаження на 

слизову кишечника і незрілі нирки дитини. 

Склад (100 г сухого продукту): високоякісне коров'яче 

молоко, нормалізоване по жиру і молочного цукру 

(56,44%), молочний цукор (16,5%), нізкоосахаренная 

патока (мальтодекстрин) (15,5%), рослинне масло: 

кукурудзяна (9,1%) або соняшникову (9,1%) або 

кукурудзяна (4,55%) і соняшникова (4,55%). Збагачений 

вітамінами (0,10%): біотином, А, D, E, K, C, PP, B1, B2, 

B5, B6, B12, про-вітамінами (0,10%): холін, інозит, L-

карнітин , таурином, мінеральними речовинами (2,26%): 

залізо сірчанокисле, цинк сірчанокислий, мідь 

сірчанокисла, калій йодистий, натрію селеніт 

Вид суміші Суха Властивості Для здорових дітей Вік З 6 

місяців Продукт не містить ГМО 

консерванти 
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барвники 

ароматизатори 

Країна-виробник Україна Вага 350 г 

Вид упаковки Картонна коробка 

Термін зберігання 12 місяців 

 

1. Вимоги до кваліфікації учасників та спосіб їх підтвердження. 

Учасник, який подав пропозицію з найнижчою ціною, повинен протягом 1 наступного 

робочого дня після аукціону повинен надати в електронному (сканованому) вигляді 

наступні документи: 

- довідку, виписку або витяг Державної реєстраційної служби України з єдиного 

державного реєстру юридичних та фізичних осіб – підприємців; 

- свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість та/або витяг з реєстру 

платників ПДВ (якщо Учасник є платником ПДВ), або свідоцтво про сплату єдиного 

податку (якщо учасник є платником єдиного податку); 

- документи, що підтверджують повноваження особи на укладення договору; 

- завірену підписом та печаткою учасника довідку, яка містить контактні данні компанії-

учасника (з зазначенням реквізитів учасника: назви, коду ЄДРПОУ, розрахункових 

реквізитів учасника, місцезнаходження, поштової адреси, телефону, електронної адреси; 

відомостей про контактну особу (прізвище, ім’я, по-батькові,посада, контактний 

телефон.) 

 

1.          Документи про якість товару: 

 

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. Смак, колір та запах притаманний цим видам молочних  продуктів, консистенція однорідна.  

3. На кожній упаковці повинна бути наклейка, етикетка з чинною нормативною документацією. 

Маркування містить: назву, вид, ґатунок, склад продукту, харчові добавки, якщо користуються в 

виробництві, назву країни, масу, дату, умови зберігання, кінцеву дату споживання, штрих-код 

продукції, місцезнаходження підприємства 

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 прозакупівлю 

протягом встановленого строку придатності товару, при умові дотримання Замовником умов 

зберігання. 

5. Учасник повинен надати:  

 гарантійний лист про наявність санітарного паспорту на спеціалізований транспортний засіб, 

згідно з правилами перевезення продовольчих продуктів та санітарної книжки водія – експедитора. 

 копії документів, які свідчать про якість товарів, що пропонуються Учасником (декларація 

виробника або сертифікат якості/відповідності виробників або посвідчення/паспорт якості або 

висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи, тощо). 

 інформацію щодо запропонованого товару, а саме: назву та повну адресу і телефон 

виробника; адресу потужностей виробництва;  

 кількість нетто харчового продукту;  

 склад харчового продукту;  

 калорійність та поживну цінність із вказівкою на кількість білка та жирів у встановлених 

одиницях виміру на 100 гр харчового продукту.  

  інформацію про наявність чи відсутність у харчових продуктах генетично-модифікованих 



організмів, що відображається на етикетці харчового продукту.  

6. При поставці товару обов’язково надаються копії супровідних документів, що підтверджують 

якість та безпечність товару надаються на кожну партію товару (посвідчення або  сертифікат якості, 

або декларація виробника) де вказується дата виготовлення, умови та термін зберігання, або 

висновки Державної санітарно-епідеміологічної служби, інші документи, що передбачені чинним 

законодавством України).  

7. Товар повинен мати відповідне пакування, яке забезпечує цілісність товару та збереження 

його якості під час транспортування.  

9. Товар повинен бути дозволеним до застосування в Україні. 

10. Обов'язкова наявність інструкцій по використанню на українській мові. 

11. Маркування на упаковці на зрозумілій для споживача мові. 

В паперовому вигляді всі документи, завірені підписом та печаткою учасника, 

надаються замовнику переможцем під час укладання договору про закупівлю. 

 

3. Обсяги закупівлі: 

Поставка товару здійснюється  декількома поставками згідно графіку поставки. 

4. Вимоги до поставки товару: 

Місце поставки товару м. Дніпро, вул. Велика Діївська 111. З підйомом до складу 

(Увага! У разі доставки товару без підйому та заносу до складу, товар прийматися не буде!) 

           Строк поставки товару протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання Постачальником                                                                                                     

замовлення на товар.  

Товар повинен мати залишковий термін зберігання не менше 80%. 

При поставці товару повинна додержуватись цілісність стандартної упаковки з 

необхідними реквізитами виробника. 

Поставка  та завантажувально-розвантажувальні роботи з заносом на склад  за рахунок  

постачальника 
Поставка повинна виконуватись транспортом, який має санітарний паспорт, водій якого повинен 
мати санітарну книжку відповідно до вимог чинного законодавства, зокрема Закону України «Про 

основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів». 

Поставка товару, завантажувальні - розвантажувальні роботи здійснюється учасником, її вартість 

включається в ціну пропозиції. Товар доставляється ЗАМОВНИКУ транспортом 
ПОСТАЧАЛЬНИКА чи транспортом перевізника за рахунок Постачальника. Транспортування 

повинно відповідати вимогам ДСТУ з урахуванням відповідного температурного режиму. При 

поставці товару повинна дотримуватись цілісність упаковки  з необхідними реквізитами 
виробника 

Термін та умови зберігання: Зберігати не більше 12 місяців із дня виготовлення за температури від 

0 ˚С до 25 ˚С та відносної вологості повітря не вище 75 %. Після відкриття пачки суміш суху 
зберігати не більше двох тижнів в щільно закритому вигляді, в сухому прохолодному місці.  

ЗАМОВНИК має право відмовитися прийняти Товари від ПОСТАЧАЛЬНИКА, якщо 

умови не відповідають умовам зазначеним у технічних (якісних) вимогах 

 
 

 

Примітка: 

Усі показники еквіваленту мають відповідати характеристикам товару, 

зазначеного в технічних вимогах,  та бути не гіршими. 

  



ДНІПРОВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОХОРОНИ  ЗДОРОВ`Я НАСЕЛЕННЯ 

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО  

“ДНІПРОВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ  

МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 5” 

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(КНП “ДЦПМСД № 5” ДМР) 

вул. Велика Діївська, 111, м. Дніпро, 49128 

м.т. 0682999304 e-mail: cрmsd_5@ukr.net, код ЄДРПОУ 37899694 

 

ПРОТОКОЛ 

ЩОДО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ УПОВНОВАЖЕНОЮ ОСОБОЮ № 16 

 

09.02.2022 року                               м. Дніпро 

  
Враховуючи статті 4 та 11 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - 

Закон), Положення про уповноважену особу, що затверджене наказом КНП “ДЦПМСД 

№ 5” ДМР від 04.01.2022 № 13, та з метою організації закупівлі по предмету Суміш 

суха молочна  (від 0-6 міс.) Суміш суха молочна  ( від 6 міс. до 12 міс.), код 

національного класифікатора України ДК 021:2015 15880000-0 – «Спеціальні продукти 

харчування, збагачені поживними речовинами» (15884000-8 — Продукти дитячого 

харчування), шляхом проведення процедури відкритих торгів. Закупівля проводится за 

для забеспечення потреби населення. 

  

ВИРІШИВ (ВИРІШИЛА): 

 

1. Закупівлю по предмету Суміш суха молочна  (від 0-6 міс.) Суміш суха молочна  

( від 6 міс. до 12 міс.), код національного класифікатора України ДК 021:2015 

15880000-0 – «Спеціальні продукти харчування, збагачені поживними речовинами» 

(15884000-8 — Продукти дитячого харчування), здійснити шляхом проведення 

процедури відкритих торгів на суму 14 785 грн. 00 коп. з ПДВ у відповідності з 

вимогами Закону. 

2. Забезпечити проведення процедури відкритих торгів в межах чинного 

законодавства. 

3. Подати на оприлюднення через авторизований електронний майданчик 

оголошення про проведення процедури відкритих торгів в електронній системі 

закупівель з урахуванням статтей 10 та 21 Закону. 

5. Затвердити тендерну документацію (додається). 

6. Подати на оприлюднення через авторизований електронний майданчик 

тендерну документацію в електронну систему закупівель у порядку, передбаченому ст. 

10 Закону. 

 

  

Уповноважена особа                                                                         Яна ТОМЧУК 

 

 

  


