
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, 
визначеного 
згідно 3
Єдиним 
закупівельни 
м 
словником, 
що 
найбільше 
відповідає 
назві 
номенклатур 
ної позиції 
предмета 
закупівлі.

Кількіс 
ть

Один 
иця 
вимір 
юван 
ня

Місце поставки чи 
місце надання послуг 
або робіт

Строк 
поставки 
товару, 
надання 
послуг, 
або робіт

1 Вершкове масло
15530000-2: 
Вершкове 

масло
5 500 кг

61001, Україна, 
Харківська обл., 
Харків, майдан 

Захисників України, 3.
62532, Харківська 

обл., с.Верхня 
Писарівка, вулиця 
Рубіжанська, 17.

До 
31.12.2021

2. Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі:
Основні показники і характеристики:
6.2.1. Товар - вершкове масло з умістом жиру не менше 72,5% жир. повинно мати 
відповідний колір, без ознак забруднення, смаку гіркоти, плісняви, сторонніх запахів; 6.2.2. 
Вершкове масло - без додавання рослинних жирів; 6.2.3. Товар повинен бути виготовлений у 
відповідності до умов ДСТУ 4399:2005 «Масло вершкове»;
6.3. Пакування та фасування
6.3.1. Фасування масла вершкового: пачка до 0,500 кг або моноліт - 5 кг або моноліт - 10 кг.
6.3.2. Тара повинна бути чиста, суха, без стороннього запаху та забезпечувати збереження та 
якість вершкового масла під час транспортування.
Для підтвердження дотримання вимог якісного та безпечного транспортування товару, 
учасник повинен надати:
а) документ, що підтверджує проведення дезінфекції транспортних засобів, якими буде 
здійснюватися поставка (діючий договір (договори) про проведення дезінфекції);
б) акти виконаних робіт з дезінфекції автотранспортних засобів, якими буде здійснюватися 
поставка предмету закупівлі, за період з 01.03.2021р. до дати подання тендерної пропозиції, 
підтверджена актами та проведена дезінфекція повинна відповідати вимогам п. 194 
Санітарних правил для підприємств продовольчої торгівлі від 16.04.1991 за № 5781-91.
в) сертифікати або еквівалент, що підтверджують проведене калібрування обладнання, 
задіяного в обігу товару згідно з п.2 ст.45 Законом України «Про основні принципи та 
вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»:
-сертифікат калібрування: вимірювач-регулятор (термометр контактний показуючий) до 
холодильної установки, встановлений на автомобілі;
-сертифікат калібрування: устаткування для відтворення кліматичних факторів (холодильна 
установка, встановлена на автомобілі).



6.3.3. Пакування повинно бути із матеріалів, дозволених до застосовування центральним 
органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я для контакту з харчовими продуктами.
6.3.4. Кожна упаковка повинна мати чіткий відбиток дати виробництва, умови зберігання, 
строк придатності.
6.4. При поставці товару кожна партія має супроводжуватися документами, що 
підтверджують їх походження безпечність і якість, відповідність вимогам державних 
стандартів, санітарно гігієнічним вимогам. Такий документ повинен бути діючим з 
урахуванням терміну реалізації товару. Документи, що супроводжують товар повинні 
містити чітку інформацію про дату виготовлення товару.
6.5. Також існує необхідність виконання термінових заявок на невелику кількість товару, 
обсяг кожної поставки згідно з заявками замовника, про що учасник окремо повинен 
письмово підтвердити виконання вищезазначених вимог.

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 - 990 000, 00 грн. (дев’ятсот дев’яносто тисяч гривень 00 
копійок).

Начальник продовольчої служби 
підполковник J Олександр СНЕЖКО

,2021р.


