
 

Обґрунтування 

технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної 

вартості предмета закупівлі  
 

Замовник: Волинський НДЕКЦ МВС 

 

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 № 

1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 631 і від 11.10.2016 

№710» 

 

ДК 021:2015 – 15510000-6: Молоко та вершки 

 

Вид процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями відповідно до вимог Закону України 

«Про публічні закупівлі» та Постанови від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей 

здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України 

“Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів 

з дня його припинення або скасування» 

 

Ідентифікатор закупівлі:  UA-2023-01-11-006685-a 

 

Кількість: 9 775 упаковок 

 

Найменування предмета закупівлі: Молоко пастеризоване 

 

         Очікувана вартість предмета закупівлі: 155 292,16 грн. 

 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  

№ 
з/п 

Найменування Кількість Одиниця виміру Технічні та інші характеристики 

1. 
Молоко 
пастеризоване 

9 775 Упаковка (0,5л) 

Відповідність ДСТУ 2661:2010. Молоко 

коров’яче питне, пастеризоване 

упаковане в поліетиленову або  картонну 

упаковку фасуванням по 0,5 л. Масова 

частка жиру в молоці - 2,5%. 

Зовнішній вигляд і консистенція: 

однорідна, рідка.  

Смак та запах: чистий, молочний, без 

сторонніх присмаків і запахів. Колір: 

молочно-білий, рівномірний за всією 

масою. Без ГМО. 

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. 

Термін придатності не менше 90% від 

загального терміну придатності 
 

 



 

1. Постачальник зобов'язується власними силами із залученням необхідної кількості працівників 

та техніки поставити товар належної якості в повному обсязі у встановлені умовами договору строки на 

територію Замовника за адресою: м. Луцьк вул. Винниченка, 43. У зв’язку з закупівлею товару, який 

потребує відповідного охолодження під час транспортування, учасник забезпечує його перевезення у 

охолоджувальному обладнання. 

2. В момент постачання товару Замовнику повинна надаватись супровідна первинна документація 

(рахунки на оплату, видаткові накладні). 

3. Доставка товару (за рахунок постачальника) здійснюється партіями згідно заявки Замовника у 

вигляді телефонного або письмового замовлення із зазначенням кількості та виду товарів.  

4. Завантаження і розвантаження товару здійснюється силами, засобами та за рахунок Учасника. 

Водій, а також особи, які супроводжують товар у дорозі, здійснюють завантаження та розвантаження 

товару (вантажники, експедитори) повинні мати медичну книжку встановленого зразку та забезпечені 

санітарним одягом (халат і рукавиці). Термін дії проходження медичного огляду повинен відповідати 

чинному законодавству. Медична(і) книжка(и) пред’являються Замовнику під час поставки товару. 

5. Поставка Товару здійснюється на наступний робочий день від дня замовлення Замовника. 

6. Товар, запропонований учасниками, повинен бути належної якості та сертифікований. Якість 

товару  має відповідати вимогам Державних стандартів: ДСТУ, ГОСТ, ТУ та ін.  

7. При виявленні Замовником дефектів, простроченого терміну придатності товару, будь-чого 

іншого, що може якимось чином вплинути на якісні характеристики товару, Постачальник повинен 

замінити товар в асортименті та кількості, вказаній в заявці Замовника в найкоротші терміни за свій 

рахунок. 

 

Очікувана вартість предмета закупівлі: Молоко коров’яче питне, пастеризоване, фасуванням 0,5 л з 

масовою часткою жиру 2,5%– 9 775 упаковок, очікувана вартість предмета закупівлі – 155 292,16 грн 

 

 
1. 

 
155 292,16 

 

155 292,16 

 
Очікувана вартість визначалася згідно 
підпунктів 1 та 2 пункту 1 розділу 3 
«Примірної методики визначення 
очікуваної вартості предмета закупівлі», 
затвердженої наказом Міністерства 
розвитку, економіки, торгівлі та 
сільського господарства України № 275 
від 18.02.2020 
 

 
 


