
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.

Кількіст
ь

Од.в 
имір 
шва 
ння

Місце поставки чи 
місце надання послуг 
або робіт

Строк
поставки
товару,
надання
послуг,
або робіт

1 Джем 15332290-3 — 
Джеми

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 - ДЖЕМ повинен відповідати: ДСТУ 4900:2007 «Джеми. Загальні технічні умови». Джем 
повинен бути фасований у відра з харчового пластику з п/е пакетом, масою нетто 10 кг. За 
ассортиментом дозволено постачання яблучного, сливового,вишневого.Маркування тари 
повинно бути згідно з чинними нормативно-правовими актами та нормативними документами, а 
також відповідати Закон України "Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів" № 
2639-VIII від 6 грудня 2018 року та вимогам ДСТУ 4900:2007. Строк придатності товару повинен 
становити не менше 90 % від терміну зберігання даного виду товару з дня поставки його на склад 
Замовника та загальний термін придатності повиннен становити не менше 6 м. Кожна партія 
товару 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. Товар повинен бути в 
упаковці, яка відповідає характеру товару і захищає його від пошкоджень під час доставки.
Для документального підтвердження відповідності предмету закупівлі технічним, якісним та 
іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником даною ТД, учасник 
повинен надати в складі своєї тендерної пропозиції наступні документи, що підтверджують 
якість, а саме: - скан-копії оригіналу (або копія, завірена виробником продукції) декларації 
виробника або сертифікат/посвідчення якості/тощо на товар (джем), що планується до 
постачання, в якій обов’язково повинно бути зазначено: дата виготовлення/фасування 
продукції; термін придатності та умови зберігання; харчова та енергетична цінність, 
включаючи реєстраційний номер потужності виробника.
- скан-копію з оригіналу (або нотаріально завірена копія) сертифіката на систему управління 
безпечністю харчових продуктів ДСТУ ISO 22000:2007 (ISO 22000:2005, IDT) або ДСТУ ISO 
22000:2019 (ISO 22000:2018, IDT), виданий Виробнику, чинний до кінця дії договору та скан- 
копію з оригіналу (або нотаріально завірена копія) сертифіката на систему управління якістю 
ДСТУ (ISO 9001:2015, IDT), виданий Виробнику, чинний до кінця дії договору. У разі 
закінчення дії сертифікатів, раніше дати, зазначеної у договорі, виробник надає гарантійний 
лист, щодо проходження повторної сертифікації по даним стандартам.
- (нотаріально завірена копія) висновку Державної санітарно-епідеміологічної експертизи на 
споживчу та транспортувальну тару та посвідчення/декларація/сертифікат на дану тару, з 

термінами придатності, що діють на момент подання пропозіції.

Кількість товару: Джем -  4000 кг.



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 -  272 000,00 гри (двісті сімдесят дві 
тисячі 00 гривень 00 копійок).

Начальник продовольчої служби
підполковник Олександр СНЕЖКО


