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номенклатури чи послуги, сть иця місие надання послуг о о с т ш з
ої позиції, визначеного вимір аоо рооїт т о в а р у .

переліку згідно 3 юван надання
послуг або Єдиним ня послуг.
робіт закупівельни 

м словником, 
що
найбільше
відповідає
назві
номенклатур 
ної позиції 
предмета 
закупівлі.

аоо рооїт

1. Салат Лечо 15331460-9
Овочеві

консерви

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

До
31.12.2022

2. Салат 15331460-9 3 000 кг 61001, Україна, До
Баклажани по- Овочеві Харківська обл., 31.12.2022
домашньому консерви Харків, майдан 

Захисників України, 3. 
62532, Харківська 
обл., с.Верхня 
Писарівка, вулиця 
Рубіжанська, 17.

3. Салат Морська 15331460-9 3 000 кг 61001, Україна, До
капуста з Овочеві Харківська обл., 31.12.2022
селерою консерви Харків, майдан 

Захисників України, 3. 
62532, Харківська 
обл., с. Верхня 
Писарівка, вулиця 
Рубіжанська. 17.

Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі:
Товар повинен відповідати показникам безпечності та якості хтя харчових проду-гг.з. 

чинним нормативним документам, затвердженим у встановленому законолазстз-с м - ;  - есг. 
відповідати вимогам Законів України «Про основні принципи та вимоги до безпечнсст: :г 
якості харчових продуктів» від 23.12.199~р. 1 9"-ВР зі змінами Про забезпеченні
санітарного та епідеміологічного благополуччя населення від І -  2 - - -  г Л’_- —л 
Неякісний товар підлягає обов'язковій заміні, але всі витрат:-: лов чза..-:: з 
несе постачальник. ПОСТАВКА НЕ ЯКІСНОГО ТОВАРУ МОЖЕ БУТИ ПРПЧІШОКІ 
РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ раніше встановленого строку!



Транспортування: Доставка продукції повинна проводитися спеціалізованим 
автотранспортом згідно з правилами перевезення даних продуктів. Постачальник повинен 
надати завірені копії документів на транспорт та водія (експедитора) (особисті медичні 
книжки).

Вимоги до товару: Товар має бути без сторонніх запахів, з терміном придатності 
достатнім для споживання, якісним, не пошкодженим, в 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.

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 
70- 80 % від загального строку придатності.

Тара та упаковка товару: 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.

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 товару здійснюється Постачальником впродовж 
1 (одного) календарного дня з моменту подання Покупцем заявки але не рідше трьох разів на 
тиждень за заявками Замовника. Учасник надає гарантійний лист на підтвердження 
дотримання умов поставок товару. Постачальник поставляє Замовнику конкретну партію 
товару відповідно до наданого замовлення. Прийом товару здійснюється з 09.00 до 16.00. 
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» , розраховувався за 
методикою визначення очікуваної ціни за одиницю, шляхом ознайомлення із довідковими цінами на 
товари та послуги, що публікуються в спеціалізованих виданнях, які випускаються в друкованій та 
електронній формі або розміщуються в мережі Інтернет (у разі їх наявності), а саме -  споживчі ціни 
ГУ статистики у Харківській області станом на листопад 2021 року.

Таким чином, очікувана вартість з урахування середньоарифметичного значення 
масиву отриманих даних становить -  627 100, 00 грн. ( шістсот двадцять сім тисяч 
сто гривень 00 копійок).

Начальник продовольчої служби
підполковник

__,2021р.
Олександр СНЕЖКО


