
 

 

  

ОБҐРУНТУВАННЯ  

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, очікуваної вартості предмета закупівлі 
 

Пункт 

Кошторису 

замовника 

Предмет закупівлі Очікувана вартість 

предмета закупівлі згідно 

Річного плану закупівель, 

грн 

Очікувана вартість 

предмета закупівлі згідно 

ОГОЛОШЕННЯ про 

проведення відкритих 

торгів 

Ідентифікатор процедури 

закупівлі 

п.17.11  

(2022) 

Сухий корм для собак, код 

ДК 021:2015 - 15710000-8 - 

Готові корми для 

сільськогосподарських та 

інших тварин  

429 100,00 

грн. з ПДВ 

357 583,33  

грн. без ПДВ 

UA-2022-11-23-007990-a 

 

Визначення потреби в закупівлі: Закупівля зумовлена необхідністю забезпечення кормом службових собак. 

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено 

статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики 

визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України від 18.02.2020 № 275. 

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено відповідно до Положення «Про порядок визначення очікуваної 

вартості предмета закупівлі» від 17.05.2022 №50-06-1. 

Обґрунтування обсягів закупівлі: Обсяги визначено відповідно до очікуваної потреби. 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Якісні та технічні характеристики предмета закупівлі 

визначені з урахуванням реальних потреб підприємства та оптимального співвідношення ціни та якості.  

 

Спосіб проведення моніторингу ринку 
Запити комерційних пропозицій було направлено на наступні електронні адреси: 

'kormotech@kormotech.com.ua' (ТзОВ «Кормотех») 

'info@josera.ua' (ТОВ «Йозера Україна») – запит компанією був перенаправлений на дистриб’ютора ТОВ «КРАЙТЕКС-СЕРВІС» 

('v.mykolaenko@afina-group.com.ua'), від якого в подальшому отримано пропозицію 

'Naumenko@cymedica.com' (ТОВ «Симедіка УА») у відповідь на запит надано прайс компанії  

'kyiv@baskerville.com.ua' a.shabanin@ukr.net (Зоомагазин Baskerville) 

'Zoolider.com.ua@gmail.com' (зоомагазин Зоолидер) 

'aygroup.office@ukr.net' (ТОВ «АЮ ГРУП») у відповідь на запит компанія надала прайс продукції. 

syintmix@gmail.com (ТОВ «ІНТРЕЙД МІКС») 

http://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-11-23-007990-a/
mailto:Naumenko@cymedica.com
mailto:a.shabanin@ukr.net
mailto:aygroup.office@ukr.net
mailto:syintmix@gmail.com


                                                                                                                                                                                                                                
Обґрунтування 

  

Аркуш 2 з 2 

 

Отримані пропозиції та прайси використані для проведення аналізу ринку та визначення постачальника. 

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета 

закупівлі: 

 

№ 

п/п 

Найменування  

товару 

Од. 

вимі

ру 

Кіль

кіст

ь 

Технічні та інші характеристики 

(технічна специфікація) 

Фасуван

ня 

1 Корм для 

годівлі собак 

кг 2800 Сухий корм супер преміум класу для годівлі собак. Вміст поживних речовин, 

вітамінів, мікро та макро елементів: 

Сирий протеїн не менше 22% 

Сирий жир не менше 10% 

Сира клітковина не менше 2,5%  

Сира зола не менше 5,2% 

Волога не менше 8%  

Кальцій не менше 0,67% 

Фосфор не менше 0,61%  

Вітамін А не менше 10 000 МЕ  

Вітамін Д3 не менше 960 МЕ 

Корм не містить в собі: 

Хімічних барвників; 

Хімічних консервантів (ВНТ, ВНА, пропілат та інші).  

Фасуван

ня – 10-

20 кг 

 

 

 

 


