
ОБГРУНТУВАННЯ відповідно до вимог п. 4¹ Постанови КМУ від 11 жовтня 

2016 року №710 до процедури закупівлі № UA-2022-08-03-007889-а 
1. Назва предмету закупівлі:   

ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” 15810000-9 Хлібопродукти, 

свіжовипечені хлібобулочні та кондитерські вироби (Хліб пшеничний, Хліб житньо – 

пшеничний, Хліб житній )  
2.  Обгрунтування технічних і кількісних характеристик предмета закупівлі 

 Місце поставки: вул. Миколи Амосова, 10, м. Шпола, Звенигородський район, 
Черкаська область. 

Технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі 

 

№ 

з/п 
Назва товару 

Вимоги щодо якості (ДСТУ, ТУ, ГОСТ, санітарне 

законодавство України тощо) 
Од. 

Кільк

ість 

1 
Хліб 

пшеничний 

Вищого, першого або другого гатунку. Хлібобулочні  вироби  

повинні відповідати вимогам ДСТУ 4583:2006,  ДСТУ 7517:2014, 

ДСТУ 26987-86, санітарно-епідеміологічним вимогам і нормам, 
бути доброякісними. Хліб пшеничний. Поверхня: відповідає виду 

виробу, без забруднення, без великих (більше 1 см ширини) тріщин, 

кірка не відстає від м’якушки, пропечена, без слідів непропіку, без 
ущільнення, еластична, не пригоріла, м’якиш не липкий, хліб не 

вологий на дотик, при натиску пальцем приймає першочергову 

форму, без борошняних грудок, пустот і щільного непористого 

шару у нижній кірки (загартування).Смак не кислий, не  прісний. 
Колір: від світло-жовтий, без підгорілості. Запах: властивий даному 

виду виробів, без стороннього запаху. Сорт борошна: борошно 

пшеничне вищого, першого або другого ґатунку. За видом 
укладання хлібопродуктів: на нижню скоринку. Термін придатності 

до споживання не більше ніж 24 години. Оцінка якості: Згідно 

ДСТУ. Форма: витягнута або кругла. Смак: властивий даному виду 

виробів, без стороннього присмаку. 

кг 2520 

2 
Хліб житньо-

пшеничний 

Вищого або першого гатунку Хлібобулочні  вироби  повинні 

відповідати вимогам ДСТУ 4583:2006,  ДСТУ 7517:2014, ДСТУ 

26987-86, ДСТУ4505:2005 санітарно-епідеміологічним вимогам і 
нормам, бути доброякісними. Хліб житньо-пшеничний. Поверхня: 

відповідає виду виробу, без забруднення, без великих (більше 1 см 

ширини) тріщин, кірка не відстає від м’якушки, пропечена, без 

слідів непропіку, без ущільнення, еластична, не пригоріла, м’якиш 
не липкий, хліб не вологий на дотик, при натиску пальцем приймає 

першочергову форму, без борошняних грудок, пустот і щільного 

непористого шару у нижній кірки (загартування). Смак властивий 
даному виду виробу, без стороннього присмаку, помірнокислий. 

Колір: від світло-коричневого до темно-коричневого, без 

підгорілості. Запах: властивий даному виду виробів, без 
стороннього запаху. Сорт борошна: борошно пшеничне вищого або 

першого ґатунку. За видом укладання хлібопродуктів: на нижню 

скоринку. Термін придатності до споживання не більше ніж 36 

годин. Оцінка якості: Згідно ДСТУ. Форма: витягнута або кругла. 
Смак: властивий даному виду виробів, без стороннього присмаку.   

кг 2340 

3 Хліб житній 

Першого або другого гатунку. Хлібобулочні  вироби  повинні 

відповідати вимогам ДСТУ 4583:2006,  ДСТУ 7517:2014  санітарно-
епідеміологічним вимогам і нормам, бути доброякісними. 
Хліб житній. Поверхня: відповідає виду виробу, без забруднення, 

без великих (більше 1 см ширини) тріщин, кірка не відстає від 

м’якушки, пропечена, без слідів непропіку, без ущільнення, 
еластична, не пригоріла, м’якиш не липкий, хліб не вологий на 

дотик, при натиску пальцем приймає першочергову форму, без 

кг 495 



борошняних грудок, пустот і щільного непористого шару у нижній 

кірки (загартування).Смак властивий даному виду виробу, без 
стороннього присмаку, помірнокислий. Колір: темно-коричневий, 

без підгорілості. Запах: властивий даному виду виробів, без 

стороннього запаху. Сорт борошна: борошно житнє першого або 

другого ґатунку. За видом укладання хлібопродуктів: на нижню 
скоринку. Термін придатності до споживання не більше ніж 36 

годин. Оцінка якості: Згідно ДСТУ. Форма: витягнута або кругла. 

Смак: властивий даному виду виробів, без стороннього присмаку. 
1. Товар повинен відповідати показникам безпечності та якості для харчових продуктів, що 

передбачені чинним законодавством, в тому числі згідно Закону України «Про основні принципи 

та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів».  

Якість товару повинна відповідати  діючим ДСТУ, технічним умовам виробника, а також 
має засвідчуватись документом, який підтверджує якість Товару, а саме Декларація виробника 

та/або посвідчення про якість, та/або іншого документу, що підтверджує відповідність товару 

вимогам, встановленим до нього загальнообов’язковими на території України нормами та 
правилами, повинен бути оформлений відповідно до вимог законодавства України. Товар не 

повинен містити небезпечні для організму речовини, в т.ч. штучні барвники, консерванти, 

ароматизатори, ГМО тощо. 
Товар  повинен постачатися окремими партіями протягом загального строку поставки  за 

заявками Замовника. Замовник робить замовлення у любій йому доступній формі (письмово, 

телефоном, електронною поштою тощо). Постачальник разом з товаром надає Замовнику 

накладну на товар та всю супровідну документацію (посвідчення про якість (сертифікат якості 
тощо), або декларація виробника, де вказується дата виготовлення, умови та термін зберігання, 

товаро-транспортну накладну,  також висновки Державної санітарно-епідеміологічної служби, 

інші документи, що передбачені чинним законодавством України).   

Строк придатності товару на момент поставки повинен становити не більше ніж 6 

годин з моменту випічки. 

Товар повинен мати відповідне пакування, яке забезпечує цілісність товару та збереження 

його якості під час транспортування і збереження.  На кожній одиниці фасування повинна бути 
наступна інформація: назва харчового продукту, назва та адреса підприємства-виробника, вага 

нетто, склад, дата виготовлення, термін придатності, умови зберігання, дані про харчову та 

енергетичну цінність. Без ГМО. Що має бути зазначено на упаковці.  
При виявлені Замовником дефектів упаковки товару, простроченого терміну придатності 

товару, будь-чого іншого, що може якимсь чином вплинути на якісні характеристики товару, 

Постачальник повинен замінити товар в асортименті та кількості, вказаній в заявці Замовника 
протягом 6 годин з моменту виявлення неякісного товару, без будь-якої додаткової оплати з боку 

Замовника. 

2. Постачальник гарантує якість товару, що постачається Замовнику за договором про 

закупівлю протягом встановленого строку придатності товару, при умові дотримання Замовником 
умов зберігання.  

Якщо Постачальник не є виробником, в обов’язковому порядку подає у складі 

пропозиції лист про співпрацю від виробника, представника, дилера, агента, продавця, у 

якого Постачальник отримує товар, що планує постачати у випадку перемоги Замовнику та 

відповідні документи про якість і споживчі властивості товару, а також сканований 

відповідний договір, що підтверджує правовідносини учасника з особою, яка надала лист про 

співпрацю. 

 

3. Обгрунтування очікуваної вартості, розміру бюджетного призначення: Розмір 

бюджетного призначення сформований з урахуванням наявної потреби в закупівлі 

продукції. 

Очікувана вартість предмета закупівлі – 181 900,00 грн. 

Джерелом фінансування даної закупівлі є: - державний бюджет - кошти НСЗУ 
 

 

 


	Технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі

