
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 
юва 
ння

Місце поставки чи 
місце надання послуг 
або робіт

Строк
поставки
товару,
надання
послуг,
або робіт

1 Мед 15831600-8 — 
Мед

3 000 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:
Повинен відповідати нормативному документу на цей вид продукції (товару): ДСТУ 
4497:2005 «Мед натуральний. Технічні умови», Закону України «Про основні принципи та 
вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» та іншим вимогам законодавства в 
сфері обігу харчових продуктів. У зазначеного товару масова частка відновлювальних 
сахарів (до безводної речовини) не повинна бути меншою ніж 80,0 % від загальної маси, а 
масова частка води не повинна бути більшою ніж 18,5% від загальної маси. Мед натуральний 
повинен бути фасований у відра з харчового пластику масою нетто не більше ніж 15 кг. 
Енергетична цінність (калорійність) в 100 грамах зазначеного меду натурального повинна 
бути не менше 314 Ккал. Маркування тари повинно бути згідно з чинними нормативно- 
правовими актами та нормативними документами. Строк придатності товару повинен 
становити не менше 80 % від терміну зберігання продукції з дня поставки його на склад 
Замовника. Термін зберігання товару повинен бути не менше 24 місяців. Строк придатності 
меду натурального на момент переходу права власності від переможця торгів до замовника 
повинен складати не менше ніж 18 місяців до кінцевого терміну придатності.
*Мед повинен відповідати показникам якості, які встановлюються законодавством України 
та діючим стандартам а саме відповідати вимогам ДСТУ 4497-2005. Фізико-хімічні 
показники повинні відповідати нормам, встановленим для меду вищого гатунку.
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 партію товару (меду), що планується до постачання, 
в якій обов’язково повинно бути зазначено: дата виготовлення/фасування продукції; рік 
збору: термін придатності та умови зберігання; харчова та енергетична цінність, включаючи 
реєстраційний номер потужності виробника, та відповідність показникам 
безпечності(посилання на документи, що підтверджують дану інформацію є обов’язковим).
- оригінал(и) (або нотаріально завірена копія(ї) протоколу(ів) досліджень (випробувань) або
експертного(их) висновку(ів) про відповідність харчового продукту (меду) усім вимогам 
нормативного документа: ДСТУ (за органолептичними, фізико-хімічними,
мікробіологічними та радіологічними показниками безпеки), виданого акредитованою та 
уповноваженою компетентним органом лабораторією, яка може здійснювати лабораторні 
дослідження (випробування) для цілей державного контролю, видану Виробнику на партію 
товару 2021 року збору.



В складі пропозиції також надати атестат акредитації лабораторії, яка надала вказані 
протоколи, з підтвердженням акредитації лабораторії та сфери акредитації стосовно наданих 
досліджень.
- скан-копію з оригіналу (або нотаріально завірена копія) сертифіката на систему управління 
безпечністю харчових продуктів ДСТУ ISO 22000:2007 (ISO 22000:2005, ЮТ) 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.
-Акт(и) Держпродспоживслужби, складений(ні) за результатами планового (позапланового) 
заходу державного контролю (інспектування) стосовно додержання оператором ринку вимог 
законодавства про харчові продукти та корми, здоров’я та благополуччя тварин (згідно з 
вимогами наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 08.08.2019 № 
447), виданий виробнику не раніше 2021 року. - (нотаріально завірена копія) висновку 
Державної санітарно-епідеміологічної експертизи на споживчу тару;
Кількість товару: Мед -  3 000 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 -  336 000,00 грн (триста тридцять шість 
тисяч гривень 00 копійок).

Начальник продовольчої служби 
підполковник


