
Додаток 1
до рапорту про закупівлю

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

номенклатур 
ної позиції, 
переліку 
послуг або 
робіт

Код товару чи
послуги,
визначеного
згідно з Єдиним
закупівельним
словником, що
найбільше
відповідає назві
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі.

К-кість Од.в
имір
юва
ння

Місце поставки чи 
місце надання послуг 
або робіт

Строк
поставки
товару,
надання
послуг,
або робіт

1 Помідори
свіжі

03221240-0
Помідори

5 000 кг 61001, Україна, 
Харківська обл., Харків, 
майдан Захисників 
України, 3.
62532, Харківська обл., 
с. Верхня Писарівка, 
вулиця Рубіжанська, 17.

До
31.12.2022

2 Огірки свіжі 03221270-9 Огірки 5 000 кг 61001, Україна, 
Харківська обл., Харків, 
майдан Захисників 
України, 3.
62532, Харківська обл., 
с.Верхня Писарівка, 
вулиця Рубіжанська, 17.

До
31.12.2022

3 Капуста свіжа 03221410-3 
Капуста качанна

5 000 кг 61001, У країна, 
Харківська обл., Харків, 
майдан Захисників 
України, 3.
62532, Харківська обл., 
с.Верхня Писарівка, 
вулиця Рубіжанська, 17.

До
31.12.2022

4 Буряк
столовий

03221111-7
Буряк

5 000 кг 61001, Україна, 
Харківська обл., Харків, 
майдан Захисників 
України, 3.
62532, Харківська обл., 
с.Верхня Писарівка, 
вулиця Рубіжанська, 17.

До
31.12.2022

5 Морква свіжа 03221112-4
Морква

5 000 кг 61001, Україна, 
Харківська обл., Харків, 
майдан Захисників 
України, 3.
62532, Харківська обл., 
с.Верхня Писарівка, 
вулиця Рубіжанська, 17.

До
31.12.2022

! 6 Цибуля
ріпчаста

03221113-1
Цибуля

5 000 кг 61001, У країна, 
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
№ Назва

предмета
закупівлі

Од.
виміру

Кількість
Технічні вимоги до предмета закупівлі

(детальний опис предмету закупівлі)

ПОМІДОРИ
СВІЖІ

кг 5 000

Товар - ПОМІДОРИ СВІЖІ ДСТУ 3246-95 або 
еквівалент. Зовнішній вигляд -  плоди свіжі, зрілі, 
цілі, чисті, здорові, не пошкоджені шкідниками, не 
притиснуті, щільні, непереспілі, типової для 
ботанічного сорту форми (округлої, плоскої, 
подовженої та сливовидної), з плодоніжкою та без 
плодоніжки, без механічних пошкоджень та 
сонячних опіків, не морожені (у період заморозків 
та зимовий період). Колір помідорів (в залежності 
від сорту) - червоні, рожеві, жовті (для 
жовтоплідних сортів). Смак та запах -  властиві 
даному ботанічному сорту, без стороннього запаху 
та смаку. Розмір плодів по діаметру не менш 4 см., 
з подовженою формою не менше 3 см. Без ГМО. 
Тара для упаковки -ящики картонні, дерев'яні без 
сторонніх запахів, чисті та сухі. Тара повинна 
відповідати характеру товару і захищати його від 
пошкоджень під час доставки та вигрузки на 
склади. Строк придатності товару повинен 
становити не менше 85 % від терміну зберігання 
даного виду товару з дня поставки його на склад 
Замовника.

ОГІРКИ
СВІЖІ кг 5 000

Товар -  ОГІРКИ СВІЖІ ДСТУ 3247-95 або 
еквівалент. Плоди свіжі, цілі, здорові, чисті, 
недеформовані, без механічних пошкоджень, з 
плодоніжкою чи без неї, одного ботанічного і 
товарного сорту за формою, розміром і 
забарвленням, допускаються злегка вигнуті плоди 
для довго плідних і середньоплідних огірків 
(вигнутість не більше ніж 0,2). Допускаються 
плоди з вирваною плодоніжкою (діаметр 
пошкодження не більше ніж 1,0 см). Внутрішня 
будова м’якушки плоду щільна, з недорозвиненим 
водянистим насінням. Смак і запах властиві цьому 
ботанічному сорту, без стороннього запаху та 
смаку. Розмір плодів, см:
- довжина, не більше ніж -25,0.
- найбільший поперечний діаметр, не більше ніж 
5,5.
- гнилих, запарених, підморожених, в’ялих, жовтих 
з грубим шкірястим насінням не допускається. Без 
ГМО. Тара для упаковки -  ящики картонні, 
дерев'яні без сторонніх запахів, чисті та сухі. Тара 
повинна відповідати характеру товару і захищати 
його від пошкоджень під час доставки та вигрузки 
на склади. Строк придатності товару повинен 
становити не менше 85 % від терміну зберігання 
даного виду товару з дня поставки його на склад 
Замовника.



3 БУРЯК
СТОЛОВИИ

кг 5 000

Товар -  БУРЯК СТОЛОВИИ повинні
відповідати ДСТУ 7033:2009, коренеплоди 
свіжі, цілі, чисті, не зів’ялі, не тріснуті, без 
пошкоджень, не уражені хворобами, без зайвої 
зовнішньої вологи, типові для ботанічного 
сорту за формою і забарвленням, з довжиною 
залишених черешків не більше ніж 2,0 см або 
обрізаних врівень з плечиками коренеплода. 
Тара повинна відповідати характеру товару і 
захищати його від пошкоджень під час 
доставки та вигрузки на склади. Строк 
придатності товару повинен становити не 
менше 85 % від терміну зберігання даного 
виду товару з дня поставки його на склад 
Замовника.

4 КАПУСТА
СВІЖА Кг 5 000

Товар -  КАПУСТА СВІЖА ДСТУ 7037:2009 
або еквівалент, головка щільна середньо та 
пізньостигла першого товарного сорту, свіжа, 
ціла, здорова, без ушкоджень 
сільськогосподарськими шкідниками, головки 
повинні бути зачищені до щільно прилеглих 
листків. Запах та смак -  властиві даному сорту 
без стороннього запаху та смаку. Не 
допускається наявність гнилої, пошкодженої 
шкідниками, ураженої хворобами, в ’ялої, 
підмороженої капусти. Капуста білоголова 
свіжа першого товарного сорту. Зовнішній 
вигляд: головки свіжі, чисті, цілі, здорові, 
щільні, цілком сформовані, непророслі, 
типової для ботанічного сорту форми і 
забарвлення, без пошкоджень 
сільськогосподарськими шкідниками. Смак і 
запах: властиві даному ботанічному сорту, без 
сторонніх запахів і присмаків. Головки 
повинні бути зачищені до щільно прилеглих 
зелених або білих листків. Довжина качана над 
головкою не більше, ніж 2см. Капуста 
поставляється упакована в сітчастих мішках 
(до 50 кг). Тара повинна відповідати характеру 
товару і захищати його від пошкоджень під час 
доставки та вигрузки на склади. Строк 
придатності товару повинен становити не 
менше 85 % від терміну зберігання даного 
виду товару з дня поставки його на склад 
Замовника.



5
МОРКВА
СВІЖА

Кг 5 000

Товар -  МОРКВА, повинна відповідати 
ДСТУ 7035:2009. Коренеплоди свіжі, цілі, 
здорові, чисті, не зів’ялі, не тріснуті, не 
пошкоджені шкідниками, без механічних 
пошкоджень, без зайвої зовнішньої вологості, 
типових для даного сорту форми і забарвлення, 
без ознак загнивання у коренеплоду. Розмір 
коренеплоду моркви в розрізі повинен 
становити від 4-6 см. Тара повинна відповідати 
характеру товару і захищати його від 
пошкоджень під час доставки та вигрузки на 
склади. Строк придатності товару повинен 
становити не менше 85 % від терміну 
зберігання даного виду товару з дня поставки 
його на склад Замовника.

6
ЦИБУЛЯ
РІПЧАСТА Кг 5 000

Товар -  ЦИБУЛЯ РІПЧАСТА, повинна 
відповідати ДСТУ 3234-95. відбірні цибулини, 
визрілі, цілі, свіжі, сухі, за формою і 
забарвленням властиві ботанічному сорту, з 
добре висушеними верхніми лусочками і 
висушеною шийкою до 4 см включно, не 
пошкоджені сільськогосподарськими 
шкідниками і хворобами; без механічних 
пошкоджень. Розмір цибулин за поперечним 
діаметром для овальних форм/для решти форм, 
не менш 5,0 см/6,0 см (Вищий товарний сорт). 
Тара повинна відповідати характеру товару і 
захищати його від пошкоджень під час 
доставки та вигрузки на склади. Строк 
придатності товару повинен становити не 
менше 85 % від терміну зберігання даного 
виду товару з дня поставки його на склад 
Замовника.

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 способом 
здійснення пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціну, до якої 
відноситься в тому числі: дані офіційних статистичних видань, а саме: «Державна 
служба статистики», за посиланням: http://www.ukrstat.gov.ua/.

Таким чином, очікувана вартість з урахування середньоарифметичного 
значення масиву отриманих даних становить -  590 900, 00 грн (п’ятсот дев’яносто 
тисяч дев’ятсот гривень 00 копійок).

Начальник продовольчої служби 
підполковник Олександр СНЕЖКО

http://www.ukrstat.gov.ua/

