
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 15540000-5 Сирні продукти 

Процедура закупівлі Відкриті торги з особливостями 

Кількість товарів або обсяг 

виконання робіт чи надання 

послуг 
 Сир кисломолочний 5% жирності фасований в пачках по 200 грам – 800 кг 

Місце поставки товарів або місце 

виконання робіт чи надання 

послуг 

03126, м. Київ, пр-т Любомира Гузара, 3, склад харчових продуктів Замовника 

Строк поставки товарів, виконання 

робіт чи надання послуг 
До 31 грудня 2023 року 

Розмір бюджетного призначення за 

кошторисом або очікувана вартість 

предмета закупівлі: 
Очікувана вартість закупівлі – 116 000,00 грн. з ПДВ 

Інформація про технічні, якісні та 

інші характеристики предмета 

закупівлі 

Згідно із Додатком 1 

Дата оголошення 26-12-2022 

Ідентифікатор закупівлі UA-2022-12-26-013167-a 



Додаток 1 

 

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ, КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ  

 

ДК 021:2015: 15540000-5 Сирні продукти 
Строки постачання: До 31 грудня 2023 року. 

Товар має постачатися транспортом Учасника за заявками Замовника на адресу:  

м. Київ, пр-т Любомира Гузара, 3, склад харчових продуктів Замовника.  

Графік постачання – згідно поданих заявок від Замовника (надати гарантійний лист). 

 

№ 

п/п 

Найменуванн

я  

Од. 

виміру 

Кіль-

кість 

Технічні та якісні вимоги 

1 

Сир 

кисломолочний 

5% жирності 

фасований в 

пачках по 200 

грам 

кг 800    

Оцінка якості: ДСТУ 4554:2006 

Масова частка жиру: 5% 

Тип сиру кисломолочного: коров’ячий 

Споживча тара: розфасований по 0,2 кг (200 грам) 

Опис продукту:   

Колір білий або з кремовим відтінком, рівномірний за всією масою. Дозволено незначну крупинчастість 

та незначне виділення сироватки. Консистенція м’яка, мазка або розсипчаста. Смак та запах  характерний 

кисломолочний, без сторонніх присмаків і запахів. Без домішок рослинних жирів.  Не повинен містити 

небезпечних для організму речовин, у тому числі штучних барвників, консервантів, ароматизаторів, ГМО. 

Недопустимо зараженість сиру кисломолочного  шкідливими грибками та бактеріями. 

Термін придатності: не більше 36 год. Залишок терміну зберігання на момент поставки повинен бути не 

менше 80% від загального терміну зберігання. 

Маркування: 

Споживча тара  повинна містити інформацію, нанесену будь-яким способом державною мовою, яка 

повинна забезпечити чітке читання у доступній для сприйняття формі. Маркування наноситься 

виробником безпосередньо на упаковку. Маркування містить таку інформацію: 

- назву та повну адресу і телефон виробника, пакувальника, адресу потужності виробництва; 

- товарний знак (за наявності); 

- походження; 



- назву продукту; 

- масу брутто/нетто (кг); 

- номер партії виробництва; 

- кінцеву дату споживання  «Вжити до» або дату виробництва, строк придатності; 

- умови зберігання. 

Умови постачання: сир кисломолочний приймається за температури не нижче 0° і не вище ніж 4° С. 

 
1. Учасник визначає ціну на товар, який він пропонує поставити за Договором, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути 

сплачені, а також витрат на страхування, транспортування, завантажування, розвантажування та інших витрат, визначених законодавством. 

2. Учасник повинен надати завірені скан-копії, належним чином складених декларацій відповідності, згідно чинного законодавства. 

3. Залишковий термін придатності Товару на момент постачання: згідно з технічними даними виробника, але не менше, ніж 80% загального терміну 

його зберігання від визначеного виробником для даної продукції (надати гарантійний лист від учасника) та підтвердити у тендерній пропозиції 

копіями документів, що засвідчують якість та безпеку запропонованої продукції, наявність яких передбачена чинним законодавством (посвідчення 

про якість або декларація виробника або декларація про відповідність). 

4. Товар, що постачається, новий, тобто не перебував в експлуатації, терміни та умови його зберігання не порушені. Товар повинен передаватись у 

заклад в неушкодженій упаковці, має забезпечуватись цілісність товару та збереженню його якості під час транспортування. 

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

Водії та особи, супроводжуючі товар, повинні мати особисту санітарну (медичну) книжку з відміткою про результати проходження 

обов’язкового медичного огляду, дійсною на момент поставки кожної партії товару і представляти її за вимогою замовника (надати на момент 

поставки товару). 

У разі виявлення неякісного товару або такого, що не відповідає умовам договору, Постачальник зобов’язаний замінити неякісний товар 

протягом однієї доби з моменту виявлення неякісного товару, без будь-якої додаткової оплати з боку Покупця. 

 

 
Учасник повинен надати: 

Інформацію в довільній формі про те, що учасник процедури закупівлі не є юридичною особою – резидентом Російської Федерації/Республіки 

Білорусь державної форми власності, юридичною особою, створеною та/або зареєстрованою відповідно до законодавства Російської 

Федерації/Республіки Білорусь, та/або юридичною особою, кінцевим бенефіціарним власником (власником) якої є резидент (резиденти) Російської 

Федерації/Республіки Білорусь, або фізичною особою (фізичною особою – підприємцем) – резидентом Російської Федерації/Республіки Білорусь, та/ 

або не є суб’єктом господарювання, що здійснює продаж товарів, робіт, послуг походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь (за 

винятком товарів, робіт та послуг, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету 

Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178. 

 



Учасник, місце реєстрації або місце проживання  якого -  на тимчасово окупованих територіях, надає довідку в довільній формі про зміну місця 

здійснення діяльності / адреси на підконтрольну територію, а також надає документальне підтвердження такої зміни (договір оренди, довідка ВПО, 

інформація про зміну податкової адреси тощо).  

 

Тимчасово окупованою територією є частини території України, в межах яких збройні формування Російської Федерації та окупаційна 

адміністрація Російської Федерації встановили та здійснюють фактичний контроль або в межах яких збройні формування Російської Федерації 

встановили та здійснюють загальний контроль з метою встановлення окупаційної адміністрації Російської Федерації. 

 


