
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

(відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України 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: 

Комунальне некомерційне підприємство «Тернопільська обласна дитяча клінічна 

лікарня» Тернопільської обласної ради; 

вул. Академіка Сахарова, 2, м. Тернопіль, 43023; 

код за ЄДРПОУ – 02001305; 

категорія замовника – комунальна установа. 

       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): «03220000-9 Овочі, фрукти та горіхи (буряк столовий 

свіжий, капуста білоголова свіжа, морква свіжа, цибуля ріпчаста свіжа) 

3. Ідентифікатор закупівлі:  UA-2021-07-30-005502-b 

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  

Технічні  та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб 

замовника та з урахуванням вимог нормативних документів. 

 

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: 

Розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі по ДК 021:2015 -  03220000-9 

Овочі, фрукти та горіхи (буряк столовий свіжий, капуста білоголова свіжа, морква свіжа, 

цибуля ріпчаста свіжа) відповідає розрахунку видатків до фінансового плану на 2021 рік. 

 

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 37 900,00 грн. з ПДВ. 

 

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована відповідно до проведених пошуків 

ціни в Google,Prozorro Market та в інших відкритих джерелах та становить 37 900,00 грн. з 

ПДВ. 

 

 

 

№ 

п/п 

  

              Назва товару 
 

Одиниця 

виміру 

 

Кількість 
Ціна за 

одиницю, 

грн., з ПДВ 

Загальна 

вартість, грн. 

з ПДВ 

1. Буряк столовий свіжий          кг. 1300 8,00 10,400 

2. Капуста білоголова свіжа          кг. 1200 8,00 9,600 

3. Морква свіжа          кг. 800 11,00 8800,00 

4. Цибуля ріпчаста свіжа          кг. 700 13,00 9100,00 

 Загальна вартість, грн. з ПДВ X X X 37 900,00 
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