
Додаток 1 
до рапорту про закупівлю

і . Перелік назв номенклатурної позиції предмета закупівлі, переліку послуг або робіт:
№ Назва Код товару чи Кількіс Оди Місце поставки чи Строк

номенклатурної послуги, ть ниц місце надання послуг поставки
позиції, визначеного я або робіт товару,
переліку послуг згідно 3 вимі надання
або робіт Єдиним

закупівельним
словником, що
найбільше
відповідає
назві
номенклатури 
ої позиції 
предмета 
закупівлі.

рюв
ання

послуг, або 
робіт

1 М'ясо птиці 15112130-6 30 700 кг 61001, Україна, До
(чверть задня Курятина Харківська обл., 31.12.2022

куряча) Харків, майдан
Захисників України, 3. 
62532, Харківська обл., 
с.Верхня Писарівка, 
вулиця Рубіжанська, 
17.

2. Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі:
Товар -  М'ясо птиці (чверть задня куряча) повинно відповідати нормативному документу 
на цей вид продукції (товару): ДСТУ або ТУ, Закону України «Про основні принципи та 
вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», іншим вимогам законодавства в сфері 
обігу харчових продуктів. М ’ясо птиці заморожене (четверть задня) повинно бути без гузки 
та абдомінального жиру, вагою не менше 350 грамів. Втрати ваги після розморожування не 
повинні перевищувати 6-10 %. Заморожене м ’ясо птиці за якістю повинно бути першої 
категорії. Заморожене м ’ясо птиці повинно бути запаковане у пакети (мішки) з полімерної 
плівки або полівінілхлоридної плівки для харчових продуктів. Транспортне пакування -  
ящики із гофрованого картону згідно ДСТУ ГОСТ 9142:2019 (ГОСТ 9142-2014), ГОТ масою 
нетто не більше ніж 15 кг, які повинні бути міцними, сухими, чистими та без стороннього 
запаху. Строк придатності товару повинен становити не менше 85 % від терміну зберігання 
даного виду товару з дня поставки його на склад Замовника.

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» , розраховувався за 
методикою визначення очікуваної ціни за одиницю, шляхом ознайомлення із довідковими цінами на 
товари та послуги, що публікуються в спеціалізованих виданнях, які випускаються в друкованій та 
електронній формі або розміщуються в мережі Інтернет (у разі їх наявності), а саме -  споживчі ціни 
ГУ статистики у Харківській області станом на грудень 2021 року.

Таким чином, очікувана вартість з 1 995 500,00 грн.(один мільйон дев’ятсот 
дев’яносто п ’ять тисяч п ’ятсот гривень 00 копійок).
Начальник продовольчої служби 
підполковник


