
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної 

вартості предмета закупівлі  
  

Найменування замовника 

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №6» 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) 

Місцезнаходження замовника 03126, м. Київ, пр-т Любомира Гузара, 3 

Ідентифікаційний код юридичної 

особи 
25680355 

Назва предмета закупівлі 15810000-9 Хлібопродукти, свіжовипечені хлібобулочні та кондитерські вироби 

Процедура закупівлі Відкриті торги з особливостями 

Кількість товарів або обсяг 

виконання робіт чи надання 

послуг 

Хліб пшеничний – 1500 кг; 

Хліб житньо-пшеничний – 1720,45 кг; 

Місце поставки товарів або місце 

виконання робіт чи надання 

послуг 

03126, м. Київ, проспект Любомира Гузара, 3, склад харчових продуктів 

Строк поставки товарів, виконання 

робіт чи надання послуг 
До 31 грудня 2022 року 

Розмір бюджетного призначення за 

кошторисом або очікувана вартість 

предмета закупівлі: 
Очікувана вартість закупівлі – 105 000,00 грн. з ПДВ 

Інформація про технічні, якісні та 

інші характеристики предмета 

закупівлі 

Згідно із Додатком 1 

Дата оголошення 28-10-2022 

Ідентифікатор закупівлі UA-2022-10-28-008785-a 



Додаток 1 
ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ, КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ  

 

15810000-9 Хлібопродукти, свіжовипечені хлібобулочні та кондитерські вироби 

 

Строки постачання: До 31 грудня 2022 року. 

Товар має постачатися транспортом Учасника за заявками Замовника на адресу:  

м. Київ, пр-т Любомира Гузара, 3, склад харчових продуктів з наданням копії декларації виробника, висновків державної санітарно-

епідеміологічної експертизи, посвідчення про якість. 

 Графік постачання – щоденно, крім неділі, з 7:30 до 9:00 (надати гарантійний лист). 

 

№ Назва товару Характеристика товару 
Вимоги до якості 

1 
Хліб пшеничний – 

1500 кг 

Основна сировина – борошно першого сорту, скоринка – без великих тріщин, і підривів.  

Зовнішній вигляд (форма) - відповідає формі, в якій проводили випікання, без бокових 

випливів.  

Поверхня - відповідає виду виробу, без забруднення. Забарвлення скоринки – золотисто-

жовте.  

М’якоть хліба має бути гарно пропечена, еластична, не крихка, рівномірно розпушена.  

Не допускається наявність порожнеч, крошливість, не промішування.  

Смак і запах характерні для пшеничного хліба.  

Не допускається відчуття прісного, пересоленого, 
надмірно кислого і гіркого смаку, наявність хрускоту. 

Згідно ДСТУ 

7517:2014 

2 Хліб житньо- 

пшеничний – 

1 720,45 кг 

Основна сировина – борошно житнє хлібопекарське. Зовнішній вигляд (форма) – відповідає 

формі, в якій проводили випікання, без бокових випливів.  

Поверхня – відповідає виду виробу, без забруднення, дозволено невеликі тріщини та підриви.  

Колір – від світло-коричневого до темно-коричневого, без підгорілості.  

Стан м’якушки – пропечена, без слідів непромісу.  

Смак – властивий даному виду виробу, без стороннього присмаку.  

Запах – властивий даному виду виробів, без стороннього запаху. 

Згідно ДСТУ 

4583.2006 

 

1. Учасник визначає ціну на товар, який він пропонує поставити за Договором, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або 

мають бути сплачені, а також витрат на страхування, транспортування, завантажування, розвантажування та інших витрат, визначених 

законодавством. 

2. Водій та інші особи, які мають відношення до продуктів харчування, повинні мати медичну книжку з результатами проходження 



обов’язкових медичних оглядів та забезпечені санітарним одягом (халат, рукавиці, маска). 

3. Термін придатності до споживання не більше 36 годин з моменту виймання з печі для хліба із житнього та суміші житнього і 

пшеничного борошна та не більше 24 годин з моменту виймання з печі для хліба із пшеничного борошна. 

4. Місце виготовлення продукції повинно знаходитись у зоні 60 км від Замовника. 
5. Учаснику надати гарантійний лист стосовно дотримання строку придатності товару на момент поставки. 

6. Поставка товару здійснюється протягом 1 календарного дня з моменту надходження заявки від Замовника. 

 

Учасник повинен надати: 

Інформацію в довільній формі про те, що учасник процедури закупівлі не є юридичною особою – резидентом Російської 

Федерації/Республіки Білорусь державної форми власності, юридичною особою, створеною та/або зареєстрованою відповідно до 

законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь, та/або юридичною особою, кінцевим бенефіціарним власником (власником) якої 

є резидент (резиденти) Російської Федерації/Республіки Білорусь, або фізичною особою (фізичною особою – підприємцем) – резидентом 

Російської Федерації/Республіки Білорусь, та/ або не є суб’єктом господарювання, що здійснює продаж товарів, робіт, послуг 

походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь (за винятком товарів, робіт та послуг, необхідних для ремонту та 

обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178. 

 

Учасник, місце реєстрації або місце проживання  якого -  на тимчасово окупованих територіях, надає довідку в довільній формі про 

зміну місця здійснення діяльності / адреси на підконтрольну територію, а також надає документальне підтвердження такої зміни (договір 

оренди, довідка ВПО, інформація про зміну податкової адреси тощо).  

 

Тимчасово окупованою територією є частини території України, в межах яких збройні формування Російської Федерації та 

окупаційна адміністрація Російської Федерації встановили та здійснюють фактичний контроль або в межах яких збройні формування 

Російської Федерації встановили та здійснюють загальний контроль з метою встановлення окупаційної адміністрації Російської 

Федерації. 

 


