ОБҐРУНТУВАННЯ
ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ,
РОЗМІРУ
БЮДЖЕТНОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ,
ОЧИКУВАНОЇ
ВАРТОСТІПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ ЗА КОДОМ ДК 021:2015 - 15810000-9 –
ХЛІБОПРОДУКТИ, СВІЖОВИПЕЧЕНІ ХЛІБОБУЛОЧНІ ТА КОНДИТЕРСЬКІ
ВИРОБИ), ІДЕНТИФІКАТОР ЗАКУПІВЛІ UA-2022-01-11-006318-a.
Назва предмета закупівлі: Хлібопродукти, свіжовипечені хлібобулочні та кондитерські
вироби код ДК 021:2015 – 15810000-9.
Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-01-11-006318-a.
Закупівля здійснюється для харчування особового складу Центру згідно з наказом
МВС України №632 від 03.07.2014р.
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
Найменування товару

Одиниця виміру

Кількість

Хліб із суміші борошна житнього
обдирного і пшеничного І ґатунку
Хліб із борошна пшеничного І
ґатунку

кг

2100

кг

1710

Перелік необхідних технічних характеристик, яким повинна відповідати
пропозиція Учасника :
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».
2. Поверхня хліба: гладка без забруднень. Не допускається відшарування верхньої скоринки
від м'якушки. Зовнішній вигляд повинен відповідати хлібній формі, в якій проводиться
випічка з дещо випуклою верхньою кіркою. Поверхня без великих тріщин і підривів, з
наколами або надрізами, або без них у відповідності з технічним описом. Колір: від світложовтого. Хліб пропечений не вологий на дотик.
3. Смак повинен бути властивий цьому виду виробу, без стороннього присмаку. Запах:
властивий цьому виду виробу, без стороннього запаху.
4. Постачання товару здійснюється партіями відповідно до заявок замовника.
5. При постачанні товару учасник повинен разом з товаром надавати документи, що
підтверджують кількість, якість та безпечність товару згідно з вимогами чинного
законодавства та стандартами якості.
6. Товар повинен відповідати всім технічним вимогам та мати сертифікат відповідності (або
паспорт якості тощо).
7. Водій та особи, які супроводжують продукти в дорозі та виконують навантажувальнорозвантажувальні роботи, повинні мати медичну книжку з результатами проходження
обов’язкових медичних оглядів та забезпечені санітарним одягом (халат, рукавиці).
Продукція, що поставляється, повинна відповідати санітарно-гігієнічним нормам.
8. Неякісний товар підлягає обов’язковій заміні, але всі витрати, пов’язані із заміною товару,
несе постачальник.
9. Доставка товару транспортом постачальника, завантажувально-розвантажувальні роботи за
рахунок постачальника.
10. Товар повинен відповідати:
- Хліб із суміші борошна житнього обдирного і пшеничного І ґатунку ДСТУ
4583:2006:

- Хліб із борошна пшеничного І ґатунку ДСТУ 7517:2014
Обґрунтування очікуваної вартості/ розміру бюджетного призначення: очікувана
вартість -88920,00 грн.
Очікувану вартість було визначено відповідно до наказу Мінекономіки від 18.02.2020 №
275 "Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета
закупівлі". При визначенні очикуваної вартості використано інформацію про діючі ціни,
що розміщена на офіційних інтернет-ресурсах, а саме через Prozorro market.
Отримана під час аналізу ринку інформація дозволила визначити обґрунтовану
очікувану вартість з урахуванням актуальних пропозицій ринку.

Уповноважена особа з питань
організації та проведення
процедур закупівель

Людмила КИРПАНЬ

