
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 

закупівельним 
словником, що 

найбільше 
відповідає 

назві 
номенклатури 

ої 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.
Виделка столова 

з нержавіючої 
сталі

39221200-9
Столовий посуд

200 шт

61001, Україна, 
Харківська обл., Харків, 

майдан Захисників 
України, 3.

До 
31.12.2021

2.
Ложка столова з 

нержавіючої 
сталі

39221200-9
Столовий посуд 200 шт.

61001, Україна, 
Харківська обл., Харків, 

майдан Захисників 
України, 3.

До 
31.12.2021

3
Ложка чайна з 
нержавіючої 

сталі

39221200-9
Столовий посуд

200 шт.

61001, Україна, 
Харківська обл., Харків, 

майдан Захисників 
України, 3.

До 
31.12.2021

4
Ніж столовий 3 

нержавіючої 
сталі

39221200-9
Столовий посуд

200 шт.

61001, Україна, 
Харківська обл., Харків, 

майдан Захисників 
України, 3.

До 
31.12.2021

5
Чашка 

напівфарфорова 
300 г

39221200-9
Столовий посуд

650 шт.

61001, Україна, 
Харківська обл., Харків, 

майдан Захисників 
України, 3.

До 
31.12.2021

6
Тарілка глибока 
напівфарфорова 
600 мл только

39221200-9
Столовий посуд 1400 шт.

61001, Україна, 
Харківська обл., Харків, 

майдан Захисників 
України, 3.

До 
31.12.2021

7
Тарілка мілка 

напівфарфорова 
д.200 мм

39221200-9
Столовий посуд

1400 шт.

61001, У країна, 
Харківська обл., Харків, 

майдан Захисників 
України, 3.

До 
31.12.2021

8
Тарілка десертна 
напівфарфорова 

д.175 мм

39221200-9
Столовий посуд 700 шт.

61001, Україна, 
Харківська обл., Харків, 

майдан Захисників 
України, 3.

До 
31.12.2021

9
Казан наплитний 
алюмінієвий 40 

л.

39221200-9
Столовий посуд 5 шт.

61001, Україна, 
Харківська обл., Харків, 

майдан Захисників 
України, 3.

До 
31.12.2021

10
Казан наплитний 
алюмінієвий 50 

л.

39221200-9
Столовий посуд 5 шт.

61001, Україна, 
Харківська обл., Харків, 

майдан Захисників 
України, 3.

До 
31.12.2021



2. Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі:
ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 

на закупівлю
код ДК 021:2015 - 39220000-0: Кухонне приладдя, товари для дому та господарства і 

приладдя для закладів громадського харчування
Технічні вимоги до предмета закупівлі 

(детальний опис предмету закупівлі)
Якість товару має відповідати законодавчо встановленим вимогам до товару, що закуповується, а 
також санітарним нормам та правилам.
Кількість товару:
1. Виделка столова з нержавіючої сталі - 200 шт.
2. Ложка столова з нержавіючої сталі - 200 шт.
3. Ложка чайна з нержавіючої сталі - 200 шт.
4. Ніж столовий з нержавіючої сталі - 200 шт.
5. Чашка напівфарфорова 300г - 650 шт.
6. Тарілка глибока напівфарфорова - 1400 шт.
7. Тарілка мілка напівфарфорова - 1400 шт.
8. Тарілка десертна напівфарфорова - 700 шт.
9. Казан наплитний алюмінієвий 40л. - 5 шт.
10. Казан наплитний алюмінієвий 50л. - 5 шт.
Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим, таким, що не був у використанні. На 
підтвердження цього Учасник повинен надати гарантійний лист у довільний формі в якому 
зазначити, що запропонований Товар є новим і таким, що не був у використанні та за допомогою 
цього Товару не проводились демонстраційні заходи.
Вартість товару має включати доставку за адресою, вказаною Замовником.
Товар повинен відповідати вимогам нормативного документу та мати відповідне документальне 
підтвердження якості і безпечності запропонованого товару. Строки експлуатації товару повинні 
відповідати нормам забезпечення столово-кухонним посудом, обладнанням, інвентарем та мийними 
засобами.
У разі поставки товару завезеного на митну територію України та виробником якого є не резидент 
України, Учасник повинен надати скановані копії оригіналів митних декларацій за якими було 
здійснено митне оформлення товару.
Для підтвердження відповідності товару технічним, якісним та кількісним характеристикам у складі 
пропозиції Учасник має надати наступні документи:
□ інформаційна довідка у довільний формі з описом основних характеристик товару, зокрема: 
назва; код УКТЗЕД Товару, країна походження; повна назва виробника та його адреса; основні 
характеристики товару; дата виготовлення; строки експлуатації тощо.
□ фотографії зразків товару, які пропонуються до постачання;

оригінал гарантійного листа від виробника (-ів) (якщо учасник не є виробником товару) або 
офіційного представника (-ів) на території України або офіційного імпортера (-ів), яким 
підтверджується можливість постачання учасником товару, що є предметом закупівлі, в необхідній 
кількості, якості та в потрібні терміни визначених тендерною документацією, а також назву товару, 
виробника товару, що пропонується учасником, кількість, строки експлуатації, а також 
найменування замовника процедури, номер оголошення, дату виходу оголошення. У разі, якщо 
гарантійний лист надається від офіційного представника, то підстави такого представництва 
(реквізити договору (-ів)) зазначаються у гарантійному листі;

довідка у довільній формі за підписом виробника (-ів) (якщо учасник не є виробником 
товару) або офіційного представника (-ів) на території України або офіційного імпортера (-ів) щодо 
виробничої потужності виготовлення даної продукції за добу;

гарантійний лист у довільний формі яким підтверджується виконання вимог Закону «Про 
загальну безпечність нехарчової продукції» щодо забезпечення безпечності продукції, що введена в 
обіг на ринку України, із зазначенням комплексу заходів, що вживаються Учасником з метою 
забезпечення простежуваності продукції;

оригінал гарантійного листа за підписом Учасника (якщо Учасник самостійно здійснює 
перевезення предмету закупівлі) або оригінал гарантійного листа від перевізника (-ів) (якщо 
Учасником для перевезення предмету закупівлі залучається суб’єкт господарювання, який здійснює 



перевезення вантажів), яким підтверджується виконання вимог «Правил перевезень вантажів 
автомобільним транспортом в Україні» щодо дотримання умов перевезень промислових товарів 
народного споживання, із зазначенням особливостей умов перевезення категорії товарів, що є 
предметом закупівлі, а також найменування замовника процедури, номер оголошення, дату виходу 
оголошення.
У випадку, якщо у цій тендерній документації в описі та/або в вимогах до предмету закупівлі та/або 
частини предмету закупівлі, та/або складових предмету закупівлі, та/або складових частини 
предмету закупівлі міститься посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, патент, 
конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, Учасник може 
пропонувати еквівалентні за технічними рішеннями товари. У розумінні цієї тендерної документації 
любі посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета 
закупівлі та/або частини предмету закупівлі, та/або складових предмету закупівлі, та/або складових 
частини предмету закупівлі, джерело його походження або виробника всі такі посилання 
вживаються у значенні (або еквівалент).

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 збору інформації про ціни товарів та 
послуг, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виробників 
та/або постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в 
електронних каталогах, рекламі, прайс-листах, в електронній системі закупівель "Prozorro" та на 
аналогічних торгівельних електронних майданчиках.

Таким чином, загальна очікувана вартість складає - 199 437,50 грн.

Т.в.о.начальника продовольчої служби 
старший лейтенант л

_._.2021р.

Олександр КОТВИЦЬКИЙ


