
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі: 
Код ДК 021:2015 15540000-5 Сирні продукти (тверді, м’які, плавлені та кисломолочні сири) 

 

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі складені у відповідності до потреб 

Сумського державного університету та норм чинного законодавства. Переговорна процедура застосовується 

з підстави, що визначена згідно з п. 1 ч. 2 ст. 40 Закону України «Про публічні закупівлі», а саме: якщо двічі 

відмінено процедуру відкритих торгів через відсутність достатньої кількості тендерних пропозицій, при 

цьому переговорна процедура закупівлі буде здійснюватися без зміни вимог до предмету закупівлі, його 

технічних та якісних характеристик, а також до учасників. 

Обґрунтування застосування переговорної процедури: відкриті торги UA-2021-11-26-007004-b та 

UA-2021-12-20-008201-b щодо закупівлі товару: код ДК 021:2015   15540000-5 Сирні продукти (тверді, м’які, 

плавлені та кисломолочні сири) автоматично відмінені електронною системою закупівель через подання для 

участі у них менше двох тендерних пропозицій. Вказані процедури оголошувалися з однаковими: предметом 

закупівлі, його технічними та якісними характеристиками, а також вимогами до учасників. Переговорна 

процедура закупівлі застосовується без зміни вищезазначених вимог. Документи, що підтверджують 

наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі з підстав визначених пунктом 1 частини 2 

статті 40 Закону: 

- ЗВІТ про результати проведення процедури закупівлі UA-2021-11-26-007004-b; 

- ЗВІТ про результати проведення процедури закупівлі UA-2021-12-20-008201-b. 
 

Очікувана вартість предмета закупівлі складає 297 456,00 грн. з ПДВ і визначена відповідно до 

цінової пропозиції Комунального оптово-роздрібного підприємства "Дрібнооптовий" Сумської міської 

ради. 
Щодо розміру бюджетного призначення: відповідно до статті 4 Закону планування закупівель 

здійснюється на підставі наявної потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг. Заплановані закупівлі включаються 

до річного плану закупівель. Закупівля здійснюється відповідно до річного плану. В Сумському державному 

університеті затверджено кошторис на 2022 рік в якому зокрема передбачаються видатки на послуги з розробки, 

підготовки, проведення та обробки результатів тестових компонентів єдиного державного кваліфікаційного 

іспиту та тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів. Затвердженим кошторисом встановлені 

повноваження щодо отримання надходжень і розподіл бюджетних асигнувань на взяття бюджетних зобов'язань 

та здійснення платежів для виконання Сумським державним університетом своїх функцій та досягнення 

результатів, визначених відповідно до бюджетних призначень. 


