
Додаток 1 
до рапорту про закупівлю

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

номенклатурної
позиції,
переліку послуг 
або робіт

Код товару
чи послуги,
визначеног
о згідно 3
Єдиним
закупівельн
им
словником,
що
найбільш е
відповідає
назві
номенклату 
рної позиції 
предмета 
закупівлі.

К ількість Один
иця
вимір
юван
ня

М ісце поставки чи 
місце надання послуг 
або робіт

Строк
поставки
товару,
надання
послуг,
або робіт

1 ХЛІБ ІЗ 
БОРОШ НА 

ПШ ЕН И ЧН О Г 
0  (П ЕРШ О ГО 

ҐАТУН КУ)

15811100-7 
—  Хліб

39 700 кг 61001, У країна, 
Х арківська обл., 
Харків, майдан 
Захисників У країни, 3. 
62532, Х арківська 
обл., с.Верхня 
Писарівка, вулиця 
Рубіжанська, 17.

До
31.12.2022

2. Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі:
Товар по якості та безпечності повинен відповідати діючим стандартам. Продукція повинна 
відповідати вимогам, визначеним у Додатку № 2 до тендерної документації. За зовнішнім виглядом, 
запахом, смаком, кольором, консистенцією, продукти харчування повинні відповідати показникам 
якості, що висуваються до товару, що є предметом закупівлі. При цьому, якість продукції повинна 
відповідати діючим на момент проведення закупівель ДСТУ. На підтвердження відповідності товару 
зазначеному ДСТУ, у складі тендерної пропозиції надати зразок посвідчення якості/декларації 
виробника/якісного посвідчення тощо. Хліб із борошна пшеничного. За формою відповідає виду 
виробу. Повинен бути без ознак забруднення, пошкоджень (вм’ятин, деформацій). Верхня шкоринка 
не повинна бути приплюснута або зморщена. Хліб повинен бути добре пропеченим, еластичним, не 
липким, не вологим на дотик, без грудок та слідів поганого вимішування, без стороннього присмаку. 
Основна сировина -  борошно пшеничне хлібопекарське, 1 гатунку.

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 -  998 455,00 грн. ( дев’ятсот дев’яносто вісім тисяч чотириста 
п ’ятдесят п ’ять гривень 00 копійок).

Начальник продовольчої служби
підполковник /  Олександр СНЕЖКО


