
 

ОБГРУНТУВАННЯ ЦІНИ ТА ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ  

 

1. Найменування товару: Хлібопродукти (хліб із пшеничного борошна вищого сорту, 

хліб із суміші житнього і пшеничного борошна, булочка, батон)  

2. Кількість товарів: 

Хліб із пшеничного борошна вищого сорту – 14000 кг. 

Хліб із суміші житнього і пшеничного борошна – 14000 кг. 

Булочка – 5500 кг.  

Батон – 2500 кг. 

3. Розмір бюджетного призначення – 689 500 грн. 

4. Очікувана вартість придмета закупівлі : 

4.1.Батон -25,00грн/кг 
Предмет закупівлі Постачальник 

№1 

Постачальник 

№2 

Постачальник 

№3 

Очікувана 

вартість 

закупівлі 

батон 22,30 24,40 29,31 25,33 

4.2 Булочка -30грн/кг 
Предмет 
закупівлі 

Постачальник 
№1 

Постачальник 
№2 

Постачальник 
№3 

Постачальник 
№4 

Очікувана 
вартість 

закупівлі 

булочка 30 26,60 32,50 31 30,02 

4.3 Хліб пшеничний – 18 грн/кг 
Предмет закупівлі Постачальник 

№1 
Постачальник 
№2 

Постачальник 
№3 

Очікувана 
вартість 

закупівлі 

Хліб пшеничний 20,00 15,00 19,20 18,06 

4.4 Хліб житньо-шеничний – 15 грн/кг 
Предмет 

закупівлі 

Постачальник 

№1 

Постачальник 

№2 

Постачальник 

№3 

Постачальник 

№4 

Очікувана 

вартість 
закупівлі 

Хліб житньо-

пшеничний 
10,98 14,05 16,95 18,56 15,13 

 

5. Місце поставки товарів: 78400, Івано-Франківська обл., м. Надвірна, вул. Сірика, 1-а 
 

6. Вимоги щодо якості: 
 

Характеристика Значення 

Хліб із пшеничного борошна вищого сорту 

Вимоги щодо 

якості товару 

ДСТУ 7517:2014 «Хліб із пшеничного борошна. Загальні технічні 

умови» або нормативним документам виробника (ТУ, ТУУ, СОУ 

тощо, які не суперечать вимогам відповідного ДСТУ), 

затвердженим у встановленому законодавством України порядку  



Сорт борошна Борошно вищого сорту. 

Зовнішній вигляд Відповідає формі, у якій проводили випікання, з дещо випуклою 

верхньою скоринкою, без бокових випливів. 

Поверхня Гладка або шорстка, без забруднення.  

З наколами, надрізами чи посипкою або без них, без великих* 

тріщин і великих підривів**. 

Відшарування скоринки від м'якушки не дозволено. 
*великими вважають тріщини, що проходять через усю верхню скоринку 

в одному чи кількох напрямках і мають ширину більше ніж 1 см. 

** великими вважають підриви, що охоплюють усю довжину одного з 

боків і мають ширину більше ніж 1 см.  

Колір Від світло-жовтого до темно-коричневого, без підгорілості 

Смак і запах Властивий цьому виду хліба, без стороннього присмаку і запаху. 

Вага Не менше ніж 0,65 кг. 

Відхили маси В бік зменшення - не повинно перевищувати 3,0 % 

В бік збільшення - не обмежено 

Хліб із суміші житнього і пшеничного борошна 

Вимоги щодо 

якості товару 

ДСТУ-П 4583:2006 «Хліб із житнього та суміші житнього і 

пшеничного борошна. Загальні технічні умови» або нормативним 

документам виробника (ТУ, ТУУ, СОУ тощо, які не суперечать 

вимогам відповідного ДСТУ), затвердженим у встановленому 

законодавством України порядку 

Зовнішній вигляд Відповідає виду виробу 

Поверхня Відповідає виду виробу, без забруднення, дозволено невеликі 

тріщини* та підриви**. Для упакованих виробів дозволено 

незначну зморшкуватість. 
* великими вважають тріщини, що проходять через усю верхню 

скоринку в одному чи декількох напрямках і мають ширину більше ніж 1 

см. 

** великими вважають підриви, що охоплюють більше половини обводу 

хліба, і мають ширину більше більше ніж 2 см. 

Колір Від світло-коричневого до темно-коричневого, без підгорілості. 

Стан м'якушки Пропечена, без слідів непромісу. 

Смак Властивий даному виду виробів, без стороннього присмаку. 

Запах Властивий даному виду виробів, без стороннього запаху. 

Вага Не менше ніж 0,8 кг. 

Відхили маси В бік зменшення - не повинно перевищувати 3,0 % 

В бік збільшення - не обмежено 

Булочка 

Вимоги щодо 

якості товару 

ДСТУ-П 4587:2006 «Вироби булочні. Загальні технічні умови» або 

нормативним документам виробника (ТУ, ТУУ, СОУ тощо, які не 

суперечать вимогам відповідного ДСТУ), затвердженим у 

встановленому законодавством України порядку 

Зовнішній вигляд Відповідає виду виробу 

Поверхня Відповідає виду виробу, без забруднення. 

Для упакованих виробів дозволено незначна зморшкуватість. 

Колір Від світло-жовтого до коричневого, без підгорілості. 

Стан м'якушки Пропечена, еластична, не волога на дотик, без слідів непромісу. 

Смак Властивий даному виду виробів, без стороннього присмаку 

Запах Властивий даному виду виробів, без стороннього запаху 

Вага 0,100 кг. 

Відхили маси В бік зменшення - не повинно перевищувати 5,0 % 



В бік збільшення - не обмежено  

Батон 

Вимоги щодо 

якості товару 

ДСТУ 7707:2015 «Вироби булочні. Традиційний асортимент. 

Загальні вимоги» або ДСТУ 4587:2006 «Вироби булочні. Загальні 

технічні умови» або нормативним документам виробника (ТУ, 

ТУУ, СОУ тощо, які не суперечать вимогам відповідного ДСТУ), 

затвердженим у встановленому законодавством України порядку 

Сорт борошна Борошно пшеничне вищого сорту 

Зовнішній вигляд Відповідає виду виробу 

Поверхня Відповідає виду виробу, без забруднення. 

Для упакованих виробів дозволено незначна зморшкуватість. 

Колір Від світло-жовтого до коричневого, без підгорілості. 

Стан м'якушки Пропечена, еластична, не волога на дотик, без слідів непромісу. 

Смак Властивий даному виду виробів, без стороннього присмаку 

Запах Властивий даному виду виробів, без стороннього запаху 

Вага 0,500 кг. 

Відхили маси В бік зменшення - не повинно перевищувати 3,0 % 

В бік збільшення - не обмежено 

 

7. Загальні вимоги 

7.1. Товар, що є предметом даної закупівлі, повинен відповідати показникам безпечності 

та якості для харчових продуктів, чинним нормативним документам (ДСТУ, ТУ, ТУУ, 

СОУ тощо), затвердженим у встановленому законодавством України порядку, вимогам 

Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових 

продуктів» від 23.12.1997 №771/97-ВР.  

7.2 У готових виробах не дозволено сторонні домішки, хруст від мінеральних домішок, 

ознаки хвороби та плісняви. Не дозволено застосовувати генетично модифіковану 

сировину, барвники штучні синтетичні, хімічні консерванти. 

7.3 Товар прийматися лише за наявності супровідних документів, що підтверджують 

походження, безпечність, якість та відповідність вимогам державних стандартів. 

7.4 Залишковий термін зберігання отриманого товару, що є предметом даної закупівлі, 

має бути не менше 80% загального терміну придатності.  

7.5 Маркування товару - згідно Закону України «Про інформацію для споживачів щодо 

харчових продуктів» від 06.12.2018 № 2639-VIII. 

7.6 Прийманню не підлягає товар у пошкодженій упаковці (у разі наявності), на який 

оформлені супроводжувальні документи з порушенням та після закінчення залишкового 

терміну зберігання товару. 

7.7 Правила приймання товару - згідно ДСТУ 7044:2009 «Вироби хлібобулочні. Правила 

приймання, методи відбирання проб, методи визначання органолептичних показників і 

маси виробів» та ДСТУ-П 8536:2015 «Вироби хлібобулочні. Органолептичне оцінювання 

показників якості». 

7.8 Правила транспортування та зберігання - згідно ДСТУ 7046:2009 «Вироби 

хлібобулочні. Укладання, зберігання і транспортування». 

7.9 Поставка товару має здійснюватися на автотранспорті, що призначений та 

обладнаний для перевезення хліба та хлібобулочних виробів. Транспортний засіб для 

перевезення товару повинен бути чистим та проходити санітарну обробку з 

використанням засобів чищення та/або дезінфекції. Водій цього транспорту, а також 

особи, що супроводжують продукти у дорозі і виконують вантажно-розвантажувальні 

роботи, повинні мати при собі особову медичну книжку з результатами проходження 

обов'язкових медичних оглядів та забезпечені санітарним одягом (санітарним одягом, 

рукавицями). 



7.10 Учасник забезпечує належне санітарне утримання виробничих приміщень, 

обладнання, інвентарю, а також контролює дотримання працівниками правил особистої 

гігієни.  

 

8. Умови поставки: партіями, за заявками Замовника, протягом 2021 року або до повного 

виконання сторонами договірних зобов’язань. Доставка товару виконується силами і за 

рахунок Учасника. Поставка продукції виконується протягом 1 (одного) календарного дня 

з моменту одержання Учасником письмової/усної заявки Замовника будь-яким способом 

(по телефону, листом, по факсу, або по електронній пошті), якщо інший строк поставки не 

буде узгоджений сторонами додатково. 

 
 



 


