
Додаток 1 
до рапорту про закупівлю

1. Перелік назв номенклатурної позиції предмета закупівлі, переліку послуг або робіт:
№ Назва

номенклатурної 
позиції, переліку 
послуг або робіт

Код товару
чи послуги,
визначеног
о згідно 3
Єдиним
закупівельн
им
словником,
що
найбільше
відповідає
назві
номенклату 
рної позиції 
предмета 
закупівлі.

Кількі
сть

Один
иця
вимір
юван
ня

Місце поставки чи 
місце надання послуг 
або робіт

Строк
поставки
товару,
надання
послуг,
або робіт

1 Картопля врожаю 
2021 року

03212100-1
Картопля

40 000 кг 61001, Україна, 
Харківська обл., 
Харків, майдан 
Захисників України, 3. 
62532, Харківська 
обл., с.Верхня 
Писарівка, вулиця 
Рубіжанська, 17.

До
31.12.2022

2. Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі:
Товар -  картопля врожаю 2021 року має бути однорідна за формою і забарвленням, 

свіжа, без стороннього запаху і смаку, без пошкоджень та очищена від землі, одного 
ботанічного сорту діаметр 10-14 см, фасована в сітки по 20-25 кг. Бульби картоплі мають 
бути цілими, чистими, сухими, здоровими, не пророслими та не зів’ялими . Вміст токсичних 
елементів, пестицидів і нітратів та ГМО в картоплі не має перевищувати допустимі рівні, 
встановлені медико-біологічними вимогами і санітарними нормами якості продовольчої 
сировини і харчових продуктів, що підтверджується протоколом досліджень або експертним 
висновокм.

Неякісний товар підлягає обов’язковій заміні, але всі витрати пов’язані із заміною 
товару несе постачальник. ПОСТАВКА НЕ ЯКІСНОГО ТОВАРУ МОЖЕ БУТИ 
ПРИЧИНОЮ  РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ раніше встановленого строку!

Кількість товару: Картопля врожаю 2021 року - 40 000 кг.
Т ранспортування: Доставка продукції повинна проводитися спеціалізованим

автотранспортом згідно з правилами перевезення даних продуктів.
Вимоги до товару: Товар має бути без сторонніх запахів, з терміном придатності 

достатнім для споживання, якісним, не пошкодженим, у відповідній тарі та упаковці.
Якість товару: повинна відповідати національним стандартам, технічним умовам 

виробника, технічним вимогам Покупця та підтверджуватись відповідними документами 
(декларація виробника, висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, 
сертифікати відповідності та/або інші необхідні за діючим законодавством документи) на 
кожну партію Товару, які надаються під час поставки Товару. За наявності ГМО у складі 
продукту у будь-якій кількості, продукція постачанню не підлягає.



У разі виникнення сумнівів/суперечки щодо якості поставленого Товару проводиться 
його незалежна експертиза в уповноважених на це установах чи організаціях. Оплата вартості 
експертизи Товару сплачується Постачальником.

Термін придатності товару: (з дня вироблення) та умов зберігання встановлює 
виробник залежно від температури зберігання, наявності споживчої упаковки та виду 
пакувального матеріалу. Строк придатності на день поставки повинен становити не менше 
80 % від загального строку придатності.

Тара та упаковка товару: Тара -м іш ки сітка з матеріалу відповідної якості, 
вітчизняного виробництва згідно з чинною нормативною документацією або імпортовані, 
дозволені до використання центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я 
України на використання і контакт з харчовими продуктами. Маркування споживчої тари і 
транспортне маркування повинно бути здійснено державною мовою згідно з ГОСТ 26791-89. 
Тара та матеріали, які використовують для упаковування чи закупорювання продукту, 
повинні відповідати вимогам законодавчих, нормативних і/або технічних документів, 
дозволені Центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я для харчових 
продуктів, яка забезпечує цілісність пакування під час зберігання, транспортування та 
реалізації. В складі пропзиції надати оригінал або нотаріально завірена копія висновку 
санітарно-епідеміологічної експертизи на тару , виданий компетентним органом, який 
підтверджує безпечність та якість тари предмета закупівлі, дійсний на момент подання. 
Якщо наданий документ не належить Учаснику торгів, надати лист -погодження від 
власника Висновку СЕС, а саме: заявника експертизи, на використання у вказаній процедурі 
торгів данного документ.

Тара, яка має бути використана для пакування та транспортування товару, повинна 
бути чистою, сухою, неушкодженою, добре запакованою та не повинна мати стороннього 
запаху, з відповідним маркуванням.

Графік поставки товару: Поставка здійснюється три рази на тиждень, протягом 1 
календарного дня, з дня отримання замовлення Замовника на поставку конкретної партії 
товару Постачальник поставляє Замовнику конкретну партію товару відповідно до наданого 
замовлення. Доставку та розвантаження товару здійснює Постачальник за свій рахунок 
(чи/або своїми силами). Постачальник разом з продукцією надає Замовнику накладну на 
товар, сертифікат якості, та всю супровідну документацію на кожну партію товару згідно 
вимог діючого законодавства.

3. Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі згідно наказу № 275 від 
18.02.2020 Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 
«Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» , 
проводився за допомогою визначення очікуваної вартості, як середньоарифметичне значення 
масиву отриманих даних з Головного управління статистики у Харківській області.

Таким чином, очікувана вартість з урахування середньоарифметичного 
значення масиву отриманих даних становить -  385 600, 00 грн. ( триста вісімдесят 
п ’ять тисяч шістсот гривень 00 копійок).

Начальник продовольчої служби 
підполковник
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Олександр СНЕЖКО


