
Додаток 1 
до рапорту про закупівлю

Р_____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.

Кількіст
ь

Од.в
имір
юва
ння

Місце поставки чи 
місце надання послуг 
або робіт

Строк
поставки
товару,
надання
послуг,
або робіт

1 Томатна
паста,

фасована

15331425-2 
Томатне пюре

3 500 кг 61001, Україна, 
Харківська обл., Харків, 
майдан Захисників 
України, 3.
62532, Харківська обл., 
с.Верхня Писарівка, 
вулиця Рубіжанська, 17.

До
31.12.2022

2 Сухофрукти 15332410-1
Сухофрукти

4 000 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 -  паста томатна -  повинна бути виготовлена зі зрілих якісних томатів. 

Консистенція однорідна, густа. Повинна мати характерний колір (яскраво-червоний) та смак 
(без гіркоті та плісняви). Не повинно бути потемніння верхнього шару. Розфасовані в тару 
ємністю від 1 л до 5 л. На упаковці (тарі) обов’язково повинно бути вказано склад продукту, 
дата виготовлення, вага, термін придатності, умови зберігання, дані про виробника.

Сухофрукти: з груші, вишні, яблук, урюку, ізюму та інші. Не повинно бути гнилих, 
пліснявих, горілих фруктів. Без ушкоджень шкідниками. Розфасовані у чисті мішки, пакети. 
На упаковці (тарі) обов’язково повинно бути вказано склад продукту, дата виготовлення, 
термін придатності, умови зберігання, дані про виробника.
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 -  424 210,00 грн (чотириста двадцять 
чотири тисячі двісті десять гривень 00 копійок).

Начальник продовольчої служби 
підполковник Олександр СНЕЖКО


