
ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, 

ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ  за ДК 021:2015 – 
15810000-9 Хлібопродукти, свіжовипечені хлібобулочні та кондитерські вироби   

 

Хліб пшеничний; хліб житньо-пшеничний, Булка «Ромашка» , Здобна булка 

  На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 року № 1266 "Про внесення 

змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 631 і від 11 жовтня 2016 р. № 

710" надається обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі, його 

очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення.  

 

Предмет закупівлі: Хліб пшеничний; хліб житньо-пшеничний, булка «Ромашка» , 

здобна булка 

 Вид закупівлі: відкриті торги з особливостями 

Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-12-21-020485-a 

Обґрунтування очікуваної вартості: 

       Очікувана вартість предмету закупівлі обраховувалась, на підставі  Примірної методики 

визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Мінекономіки від 

18.02.2020 № 275  «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета 

закупівлі» 

  При обрахунку очікуваної вартості замовник насамперед визначав потребу у необхідній кількості 

в предметі закупівлі на підставі аналізу фактичного використання даного виду товару у поточному  

2022 році, з урахуванням планових потреб на плановий 2023 рік та відповідно до обсягів 

кошторисних призначень на продукти харчування на 2023 рік.  

  У відповідності до обрахованої потреби замовник визначав очікувану вартість предмету закупівлі 

вивчаючи ціни, які містяться у відкритих джерелах: в електронній системі закупівель PROZORRO 

MARKET, на офіційному сайті Мінфіну https://index.minfin.com.ua/ua/markets/wares/prods, ціни 

місцевих регіональних виробників, поточні  ціни у торгівельних мережах області. 

 

 Вартість закупівля  обрахована в сумі  184 915 грн. 

 

 Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:  

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника 

та з урахуванням вимог нормативних документів у цій сфері. Якість  хлібо –булочних виробів 

повинна  відповідати діючим стандартам та технічним умовам в Україні ДСТУ 7517:2014 

 Обґрунтування обсягів закупівлі:  

 

Обсяги визначено відповідно до потреби, обрахованої Замовником (обрахунок здійснювався 

на підставі перспективного меню для закладів загальної середньої освіти та для закладів 

дошкільної освіти на 2023 рік)  та обсягу кошторисних призначень на продукти харчування, а саме 

обраховано потребу:  у Хлібі пшеничному -765 кг,  житньо-пшеничному – 3684 кг, булці 

«Ромашка» - 392 кг,  здобній булці -  192 кг, які постачатимуться у  наступні заклади освіти: 

 

Лановецький міський КЗДО «Ромашка»  

Лановецький міський КЗДО «Берізка»  

Лановецький міський КЗДО «Сонечко»  

Якимівський КЗДО «Росинка» 

https://index.minfin.com.ua/ua/markets/wares/prods


Оришковецький КЗДО «Веселка» 

Вишгородоцький КЗДО «Перлинка» 

Верещаківський КЗДО «Малятко» 

Ванжулівський КЗДО «Пізнайко» 

Грибівський КЗДО «Берізка» 

Люлинецький КЗДО «Пролісок» 

Лопушненський  ЗЗСО І-ІІ ст. (дошкільний структурний підрозділ) 

Молотківський КЗДО «Сонечко» 

Москалівська початкова школа (дошкільний структурний підрозділ) 

Осниківський КЗДО «Росинка» 

Білозірський ЗЗСО І-ІІІ ст. (дошкільний структурний підрозділ) 

Білозірський ЗЗСО І-ІІІ ст. 

Буглівський ЗЗСО І-ІІІ ст. 

Вербовецький ЗЗСО І-ІІІ ст. (дошкільний структурний підрозділ) 

Вербовецький ЗЗСО І-ІІІ ст. 

Вишгородоцький  ЗЗСО І-ІІІ ст. 

Верещаківська філія Вишгородоцького ЗЗСО І-ІІІ ст. 

Іванковецький ЗЗСО І-ІІІ ст. (дошкільний структурний підрозділ) 

Іванковецький ЗЗСО І-ІІІ ст. 

Лопушенський ЗЗСО І-ІІ ст. 

Молотківський ЗЗСО І-ІІ ст. 

Москалівська початкова школа 

Ванжулівська початкова школа 

Грибівський ЗЗСО І ст. 

 


