
 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, 

розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 
(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних 

коштів» (зі змінами)) 

 

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:  
Управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради; вул. Ярослава Мудрого 

будинок № 2, місто Біла Церква, Київська область, Україна, 09117; Державна казначейська служба 
України; код за ЄДРПОУ – 03193643; категорія замовника — органи місцевого самоврядування.. 

 

2. 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):  Новорічні 

подарунки (цукерки) «Код згідно ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" – 15840000-8. Какао; 

шоколад та цукрові кондитерські вироби. Відкриті торги з Особливостями. 

 

3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-11-30-014081-a 

 

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні 
характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та повинні 

відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства.  

 

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення, визначений 

згідно плану асигнувань по загальному фонду місцевого бюджету  на 2022 рік, становить суму 

615728,00 грн з ПДВ.  

 

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 615 728,00 грн з ПДВ. 

 

7. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 

 

Вимоги до предмету закупівлі: 
«Дитячий новорічний подарунок – набір цукерок у картонній упаковці» - це набір солодощів, що відповідає 

вимогам ДСТУ 4135-2014 та вимогам Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та 

якості харчових продуктів» від 23.12.1997 № 771/97-ВР.  

Цукрові кондитерські вироби (набори цукерок) мають бути розфасовані в індивідуальні картонні упаковки 

відповідно до кількості, перед поставкою товару. 

Смак і запах цукрового кондитерського виробу повинен бути характерним кожній назві цукерки, без 

стороннього присмаку та запаху. 

Зовнішній вигляд – властивий конкретній назві цукерки. Цукерки, глазуровані шоколадною глазур’ю, не 

повинні мати на лицьовій поверхні «посивіння» або пошкодження глазурі. 

Якість шоколадних та кондитерських виробів, що входять до складу подарунку, повинні відповідати 

Державним стандартам, Технічним регламентам, вимогам діючого санітарного законодавства України, 
нормам харчування, що засвідчують безпечність та якість і підтверджуватися декларацією виробника 

(посвідченням якості). 

Не повинно бути цукерок з начинкою із заспиртованих фруктів, лікеру, крему. Кожна цукерка та шоколад 

повинні бути загорнуті в споживчу тару (обгортку). 

Цукерки не повинні містити синтетичних (штучних) барвників, ароматизаторів, підсилювачів смаку, 

консервуючих речовин (крім дозволених), без ГМО, повинні відповідати загальним вимогам встановленими 

відповідними ДСТУ та ТУ. 

Строк придатності споживання товару, що пропонується до постачання замовнику, на дату поставки 

повинен становити не менше 60% від загального терміну придатності товару. 

 

Вимоги до упаковки: 

Кожен набір має бути в індивідуальній картонній упаковці, що вміщує в себе весь об’єм солодощів. 
Товщина картону упаковки має бути достатньою для утримання форми набору під час його перенесення, 

вручення або подібного поводження з ним. Упаковка має містити малюнок на новорічно-Різдвяну тематику. 

Подарунковий набір не повинен містити у жодних рекламних брошур та листівок. 

Товар, що буде постачатись за договором не повинен мати дефектів товарного вигляду, повинен бути 

упакований Учасником таким чином, щоб виключати псування або нищення його на період поставки, зберігати 

смакові та якісні характеристики товару. 

 

Прийманню не підлягатиме товар:  

- у пошкодженій упаковці;  



- на який оформлені супроводжувальні документи з порушенням;  

- без сертифіката (посвідчення) якості; 

- строк придатності якого не відповідає вимогам. 

На недоброякісний товар складається акт і товар повертають постачальнику. Якщо поставлений товар 

не буде відповідати своїм якісним характеристикам, постачальник повинен замінити товар своїми силами і за 

свій рахунок протягом 2-х годин. 
Інші вимоги: 

Товар має бути дозволений для використання  та продажу на території України. 

Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на товар  та 

самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів. 

Ціна за одиницю товару, окрім її собівартості, має включати в себе витрати на доставку товару 

Замовнику, транспортування, страхування, сплату податків та інших обов’язкових платежів тощо. Доставка 

новорічних подарунків, завантажувально-розвантажувальні роботи  здійснюються за рахунок Учасника. 

 Транспорт для перевезення товару (продуктів харчування) не повинен використовуватися для 

перевезення інших товарів і повинен бути чистим та відповідати всім санітарним та технічним нормам.    

 

 


