Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета
закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості
предмета закупівлі
(відповідно до пункту 4і постанови КМУ від 11.10.2016№ 710 «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:
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 і частин предмета закупівлі
(лотів) (за наявності):

Вінницький національний аграрний
університет, ЄДРПОУ 00497236, м. Вінниця,
вул. Сонячна, 3, Україна,
21008
Код ДК 021:2015 - 15610000-7 Продукція
борошномельно-круп'яної промисловості
(Борошно пшеничне в/г).

Ідентифікатор закупівлі:

ІІА-2021-03-24-001419-Ь

Найменування структурного підрозділу: їдальня Вінницького національного аграрного
університету.
Обгрунтування доцільності закупівлі: Враховуючи ті обставини, що Замовником було
відмінено дві процедури закупівлі за предметом код національного класифікатора України ДК
021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - ДК 021:2015 - 15610000-7 Продукція
борошномельно-круп'яної промисловості (Борошно пшеничне в/г) через відсутність достатньої
кількості учасників, тендерним комітетом було прийняте рішення застосувати, як виняток,
переговорну процедуру закупівлі, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 40 Закону України «Про публічні
закупівлі» переговорна процедура закупівлі застосовується замовником, як виняток і відповідно
до якої замовник укладає договір про закупівлю з учасником після проведення переговорів щодо
ціни та інших умов договору про закупівлю з одним або кількома учасниками процедури
закупівлі.
Обґрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі: Продукція борошномельнокруп'яно; промисловості (Борошно пшеничне в/г), (закупівля продукції для приготування страв в
їдальні університету, а також для повноцінного харчування відвідувачів їдальні, буфетів
університету) - переговорна процедура.
1. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі: Технічні та якісні характеристики
борошна пшеничного вищого ґатунку повинні відповідати вимогам чинного законодавства
України, нормам харчування. Борошно повинно бути вищого гатунку. Не дозволяється
зараженість та забрудненість шкідниками. Колір та смак відповідно борошну, без стороннього
смаку та запаху
Товар повинен бути вітчизняного виробника. Сертифікат відповідності,
посвідчення якості, висновок державної санітарно-епідеміологічної експертиз.
2. Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі: Закупівля
проводиться на очікувану вартість, яка визначена з урахуванням прогнозованих показників до
кошторису ВНАУ на 2021 рік, фактичних обсягів споживання ВНАУ м'яса свійської птиці в
асортименті та діючих цін на продукцію відповідно до цінової пропозиції учасника. Очікувана
вартість предмета закупівлі: Вінницького національного аграрного університету, 84 000,00 грн.
з 1ІД15.
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Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення, визначений
відповідно до розрахунку до проекту кошторису та включено в річний план закупівель на 2021 рік, становить
1 200 000 грн.
Очікувана вартість предмета закупівлі: 84 ООО. 00 грн.
Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: очікувана вартість предмета
закупівлі становить 84 ООО. 00 грн. з ПДВ. вона передбачена кошторисом та річним планом
закупівель на 2021 рік та формувалася шляхом моніторингу середньо ринкових ній на
продукцію. Методом підрахунку визначено очікувану вартість за 1 кг.
Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі/бюджетного призначення. Очікувана вартість
обрахована відповідно до середньо ринкового рівня цін, визначеного на базі цін 3 операторів
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