
Додаток 1
до рапорту про закупівлю

1. 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 свинини 15113000-3 4 000 кг 61001, Україна, До
заморожене І Свинина Харківська обл., 31.12.2022

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

2. Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі:
Товар - М ’ЯСО СВИНИНИ ЗАМОРОЖЕНЕ ПЕРШОЇ КАТЕЕОРІЇ повинно відповідати 

нормативному документу на цей вид продукції (товару): ДСТУ 7158:2010 «М’ясо. Свинина в 
тушах і півтушах. Технічні умови», Закону України «Про основні принципи та вимоги до 
безпечності та якості харчових продуктів» та іншим вимогам законодавства в сфері обігу 
харчових продуктів. М ’ясо свинини першої категорії повинно бути заморожене у півтушах. 
Запах та колір -  без стороннього запаху, м ’язова тканина в місцях розділення -  від світло- 
рожевого до червоного кольору, сало -  від білого до блідо-рожевого. На півтушах не повинно 
бути залишків внутрішніх органів, щетини, згустків крові, бахромок м’язової і жирової тканин, 
побитостей, синців, забруднення. На кожній півтуші повинно бути проставлено ветеринарне 
клеймо, яке підтверджує, що ветеринарно-санітарна експертиза свинини проведена в повному 
обсязі і цю свинину можна випускати до реалізації на харчові цілі без обмежень, а також 
клеймо та штампи, що позначають категорію вгодованості. Строк придатності товару повинен 
становити не менше 75 % від терміну зберігання даного виду товару з дня поставки його на 
склад Замовника 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.

Транспортування: Доставка продукції повинна проводитися спеціалізованим 
автотранспортом згідно з правилами перевезення даних продуктів.

Вимоги до товару: Товар має бути без сторонніх запахів, з терміном придатності 
достатнім для споживання, якісним, не пошкодженим, у відповідній тарі та упаковці.

Якість товару: повинна відповідати національним стандартам, технічним умовам 
виробника, технічним вимогам Покупця та підтверджуватись відповідними документами 
(декларація виробник або висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, 
сертифікати відповідності та/або інші необхідні за діючим законодавством документи) на



кожну партію Товару, які налаються піл час поставки Товару. За наявності ГМО у складі 
продукту у будь-якій кількості, продукція постачанню не підлягає.

У разі виникнення сумнівів/суперечки щодо якості поставленого Товару проводиться 
його незалежна експертиза в уповноважених на це установах чи організаціях. Оплата вартості 
експертизи Товару сплачується Постачальником.

Термін придатності товару: (з дня вироблення) та умов зберігання встановлює 
виробник залежно від температури зберігання, наявності споживчої упаковки та виду 
пакувального матеріалу. Строк придатності на день поставки повинен становити не менше 
75 % від загального строку придатності.

Тара та упаковка товару: Тара повинна відповідати вимогам законодавчих, 
нормативних і/або технічних документів, дозволені Центральним органом виконавчої влади 
у сфері охорони здоров'я для харчових продуктів, яка забезпечує цілісність пакування під час 
зберігання, транспортування та реалізації.

Тара, яка має бути використана для пакування та транспортування товару, повинна бути 
чистою, сухою, неушкодженою, добре запакованою та не повинна мати стороннього запаху, з 
відповідним маркуванням.

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 урахування середньоарифметичного значення 
масиву отриманих даних становить  -  400 000, 00 грн.(чотириста тисяч гривень 00 
копійок).

Начальник продовольчої служби 
підполковник

__ ,2022р.

Олександр СНЕЖКО


