
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: Академія Державної пенітенціарної служби, 

14000, м. Чернігів, вул. Гонча, 34, код згідно з ЄДРПОУ – 08571788, категорія замовника - 

юридичні особи, які є підприємствами, установами, організаціями та їх об’єднання, які 

забезпечують потреби держави або територіальної громади 

       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): ДК 021:2015: 15810000-9 Хлібопродукти, свіжовипечені 

хлібобулочні та кондитерські вироби (хліб пшеничний з борошна першого гатунку та хліб із 

суміші борошна житнього і пшеничного першого гатунку, булочка здобна з борошна 

першого гатунку ) 

        3.   Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-08-16-002762-a 

        4.   Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:    

Хліб із суміші борошна житнього і пшеничного першого ґатунку. Хліб повинен відповідати 

вимогам  державних стандартів  на даний вид продукції та має бути виготовлений з суміші 

житнього та пшеничного борошна першого ґатунку (ДСТУ 4583:2006). Зовнішній вигляд: 

хліб нарізний, без ознак забруднення, пошкоджень. Верхня шкоринка не повинна бути 

приплюснута або зморщена. Колір сірий, без підгорілостей. Хліб повинен бути добре 

пропеченим, еластичним, не липким, не вологим на дотик, без грудочок та слідів поганого 

вимішування, а також не крихким.  Смак, властивий даному виду виробів, без стороннього 

присмаку.  Запах, властивий даному виду виробів, без стороннього запаху. Відповідність 

вимогам діючого санітарного законодавства України обов`язкова. Хліб нічної випічки. Вага 

не менше 0,500 кг. 

Хліб пшеничний з борошна першого ґатунку. Хліб повинен відповідати вимогам  

державних стандартів  на даний вид продукції та має бути виготовлений з борошна першого 

ґатунку  (ДСТУ 7517:2014). Зовнішній вигляд: нарізний, не розпливчастий, без притисків. 

Поверхня: гладка без забруднення та пiдгорiлостi , без великих тріщин i підривів. Колір:  вiд 

світло-жовтого до темно - коричневого. Стан м’якуша: добре пропечений, еластичний, не 

вологий на дотик з piвномірною пористістю, без наслідків  непромiсу  й ущільнення 

м’якушки. Смак та запах: властивий даному виду хліба, без стороннього запаху та присмаку.  

Вiдповiдати  вимогам діючого  санітарного законодавства України обов’язково.  Хліб нічної 

випічки. Вага не менше 0,500 кг 

Булочка здобна з борошна першого ґатунку. Булочка повинна відповідати 

вимогам  державних стандартів  на даний вид продукції та має бути виготовлена з борошна 

першого ґатунку  (ДСТУ 4585:2006). Булочка повинна  бути  свіжою, смак та запах повинні 

відповідати даному виду хлібобулочних виробів. Забарвлення скоринки золотисто – жовтого 

кольору, м`якушка булочки повинна бути гарно пропечена, еластична не крихка, рівномірно 

розпушена. Вага  0,070 кг 

 5. Очікувана вартість предмета закупівлі 210 140,20 грн з ПДВ. 

        6. Обґрунтування бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета 

закупівлі: Розрахункова потреба складає хліб пшеничний з борошна першого ґатунку – 

3774,6 кг, хліб із суміші борошна житнього і пшеничного першого ґатунку – 3296,3 кг, 

булочка здобна з борошна першого гатунку – 799,4 кг. Ціна на хліб сформована в 

результаті моніторингу цін на майданчику Прозоро маркет у імовірних постачальників.  


