
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета 
закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної 

вартості предмета закупівлі
(відповідно до пункту 4 і постанови КМ У від 11.10.2016 N° 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)) .

Найменування, місцезнаходження та 
ідентифікаційний код зам овника , в Єдиному 
держ авному реєст рі юридичних осіб, фізичних осіб  
—  підприємців та громадських формувань, його 
категорія:

Вінницький національний аграрний 
університет, ЄДРПОУ00497236, 

м.Вінниця, вул. Сонячна, 3, Україна, 
21008

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за  
Єдиним закупівельним словником (у р а зі поділу на 
лоти такі відомост і повинні зазначатися стосовно 
кож ного лота) та назви відповідних класифікаторів 
предмета закупівлі і частин предмета закупівлі 
(лотів) (за наявності):

Код Д К  021:2015:15610000-7: Продукція 
борошномельно-круп 'яної промисловості

Ідентифікатор закупівлі:
UA-2022-03-02-001857-а

Найменування структурного підрозділу: їдальня Вінницького національного аграрного 
університету
Обґрунтування доцільності закупівлі: Згідно пункту 3 частини 1 статті 2 Закону 
України “Про публічні закупівлі” відкриті торги застосовуються замовником за умови, що 
вартість предмета закупівлі (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч 
гривень, а робіт -  1,5 мільйона гривень. Даний предмет закупівлі необхідний для 
забезпечення безперервної роботи структурного підрозділу Вінницького національного 
аграрного університету (їдальні та буфетів).
Обґрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі:_Борошво пшеничне 
в/г Код ДК 021:2015:15610000-7 Продукція борошномельно-круп’яної промисловості 
(закупівля продукції для приготування страв в їдальні університету, а також для 
повноцінного харчування відвідувачів їдальні, буфетів університету) -  відкриті торги.
1.Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі: Технічні та якісні характеристики 
продукції борошномельно-круп’яної промисловості асортименті повинні відповідати 
вимогам чинного законодавства України, нормам харчування. Борошно пшеничне 
повинно відповідати нормам ДСТУ 46.004-99. Борошно повинно бути вищого ґатунку. Не 
дозволяється зараженість та забрудненість шкідниками. Колір та смак відповідно 
борощну, без стороннього смаку та запаху. Відповідність іншим вимогам діючого 
санітарного законодавства України, нормам харчування. Сертифікат відповідності, 
посвідчення якості(декларація виробника), висновок державної санітарно- 
епідеміологічної експертиз, маркування на упаковці. Товар повинен бути вітчизняного 
виробництва.
На кожній одиниці фасування повинне бути маркування у вигляді печатки аьо етикетки із 
зазначенням; найменування та адреса підприємства-виробника; найменування та вид; вага 
нетто; дата виготовлення; термін придатності та умови зберігання; дані про харчову та 
енергетичну цінність; позначення нормативних документів. Термін придатності товару 
повинен бути не менше ніж 90% від загального терміну придатності. Товар поставляється 
Замовнику з гарантією того, що він є придатним до використання протягом строку, що 
визначений виробником на упаковці.
2.Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі: Закупівля 
проводиться на очікувану вартість, яка визначена з урахуванням прогнозованих 
показників до кошторису ВНАУ на 2022 рік, фактичних обсягів споживання ВНАУ 
борошна пшеничного в/г та діючих цін на продукцію відповідно до цінової пропозиції



учасника. Очікувана вартість предмета закупівлі : Вінницького національного 
університету, 133 000,00 грн з ПДВ.
Керівник структурного 
підрозділу Надія Волоська

(ім’я, прізвище)

« » ОЬ 20 р.

контактний телефон відповідальної особи 0679162403

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: Розмір бюджетного призначення 
визначений відповідно до розрахунку до кошторису на 2022 рік, становить 133 000 грн. з
от
Очікувана вартість предмета закупівлі: 133 000,00 грн.

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість придмета 
закупівлі становить 133 000,00 грн з ПДВ. вона передбачена кошторисом на річним планом 
закупівель на потребу січня - грудня 2022 рік.
Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі/бюджетного призначення: Очікувана вартість 
обрахована відповідно до середньо ринкового рівня цін.

№п/п Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі Одиниця виміру
Кількість

1 Борошно пшеничне в/г кг 7000/

Економіст II кат Юлія КУЧУРІКОВА
(П.І.П.)


