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

вартості предмета закупівлі  
  

Найменування замовника 

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №6» 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) 

Місцезнаходження замовника 03126, м. Київ, пр-т Любомира Гузара, 3 

Ідентифікаційний код юридичної 

особи 
25680355 

Назва предмета закупівлі 15510000-6 Молоко та вершки 

Процедура закупівлі Відкриті торги 

Кількість товарів або обсяг 

виконання робіт чи надання 

послуг 

- Молоко пастеризоване 2,5-2,6% в п/п – 12000 кг; 

- Сметана 15% в п/п 400-450гр – 400 кг. 

Місце поставки товарів або місце 

виконання робіт чи надання 

послуг 

Україна, 03126, Київ, проспект Любомира Гузара, 3, склад харчових продуктів 

Строк поставки товарів, виконання 

робіт чи надання послуг 
до 31 грудня 2021 року 

Розмір бюджетного призначення за 

кошторисом або очікувана вартість 

предмета закупівлі: 
330 000,00 грн. з ПДВ 

Інформація про технічні, якісні та 

інші характеристики предмета 

закупівлі 

Згідно із технічним завданням (Додаток 1) 

Дата оголошення 01-02-2021 

Ідентифікатор закупівлі UA-2021-02-01-000546-a 

 

 



Додаток 1 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 

15510000-6 Молоко та вершки 
 

 

Якісні характеристики:  

Молоко коров’яче пастеризоване, жирність 2,5-2,6%, фасоване в п/п, колір – білий з кремовим відтінком, смак і запах – чисті, притаманні даному 

продукту, без сторонніх присмаків і запахів, споживча упаковка – поліетиленові пакети. Дефекти недопустимі. На кожній одиниці фасування повинна 

бути наступна інформація: назва харчового продукту, назва та адреса підприємства - виробника,  вага нетто, склад, дата виготовлення, термін 

придатності та умови зберігання, дані про харчову та енергетичну цінність. Товар не повинен містити генетично модифіковані організми (ГМО), що 

обов’язково відображається на етикетці маркуванням «без ГМО». Якість товару повинна відповідати вимогам відповідних діючих нормативних 

документів ГОСТ, ДСТУ. 

Сметана, жирність 15%, фасована в п/п. Сметана свіжа, однорідної консистенції, в міру густа, вигляд продукції: колір – білий з кремовим відтінком, 

смак і запах – чисті, притаманний даному продукту, без сторонніх присмаків і запахів, споживча упаковка – поліетиленові пакети. Вага 400–450г. 

Дефекти недопустимі. На кожній одиниці фасування повинна бути наступна інформація: назва харчового продукту, назва та адреса підприємства-

виробника, вага нетто, склад, дата виготовлення, термін придатності та умови зберігання, дані про харчову та енергетичну цінність. Товар не повинен 

містити генетично модифіковані організми (ГМО), що обов’язково відображається на етикетці маркуванням «без ГМО». Якість товару повинна 

відповідати вимогам відповідних діючих нормативних документів ГОСТ, ДСТУ 

 


