
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: 15610000-7 Продукція борошномельно-

круп'яної промисловості(Борошно пшеничне 1 г, рис, крупа гречана, крупа пшенична) 

        3.   Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-11-03-009604-a 

        4.   Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:    

закупівлі технічні вимоги до предмета закупівлі 

Назва продукту Технічна характеристика 

Борошно 1 

гат 

Колір білий або ледь кремуватий.  

Смак та запах  властивий пшеничному борошну, без сторонніх присмаків 

та запахів, не затхлий, не пліснявий.  

Без ГМО, що має бути зазначено на упаковці.  

Не допускається зараженість і забрудненість шкідниками.  

На кожній одиниці фасування повинен бути маркувальний ярлик, який 

містить: назву та адресу підприємства-виробника, вага нетто, склад, дата 

виготовлення, термін придатності, умови зберігання, дані про харчову та 

енергетичну цінність. Термін придатності на момент поставки не менше 

ніж 75%.  

Якість згідно ДСТУ 46004-99.  

Розфасовано  в мішки не більше 50кг. 

Рис 

Рис крупа фасована в мішках без сторонніх домішків.  

Рис довгий або круглий.  

Зерна рису цілі, напівпрозорого кольору, смак і запах зерен характерний 

для рису.  

Без ГМО. ДСТУ 4965:2008/ інші ГОСТ, ДСТУ чинні на території України. 

Розфасована в мішках не більше 50 кг. Залишковий термін придатності на 

момент поставки повинен бути не менше 75 % від загального 

 

Крупа 

гречана 

Виготовляється з непропареного зерна шляхом відокремлення ядра від 

плодових оболонок. Колір: коричневий різних відтінків. Запах: властивий 

гречаній крупі, без сторонніх запахів. Смак: властивий гречаній крупі без 

сторонніх присмаків, не кислий, не гіркий. 

ДСТУ 7697:2015 / інші ГОСТ, ДСТУ чинні на території України . 

Розфасована в мішках не більше 50 кг. Залишковий термін придатності на 

момент поставки повинен бути не менше 75 % від загального 

http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=86170


Крупа 

пшенична 

ДСТУ 1055-2006 / ДСТУ 7699:2015 / інші ГОСТ, ДСТУ чинні на території 

України 

Крупа пшенична першого сорту з ярої пшениці.  

Колір – жовтий.  

Запах – властивий пшеничній крупі, без сторонніх запахів, не затхлий, не 

пліснявий.  

Смак – властивий пшеничні крупі без кислого, гіркого та інших сторонніх 

присмаків.  

Вологість не більше 15%  

Розфасована в мішках не більше 50 кг. Залишковий термін придатності на 

момент поставки повинен бути не менше 75 % від загального. 

        5. Очікувана вартість предмета закупівлі 67 250 грн з ПДВ 

        6. Обґрунтування бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета 

закупівлі: Розрахункова потреба складає Борошно 1 гат – 100 кг, Рис – 500 кг, Крупа 

гречана – 400 кг, Крупа пшенична – 250 кг. Ціна на крупи сформована в результаті 

моніторингу цін на майданчику Прозоро маркет у імовірних постачальників.  


