
Додаток 1 
до рапорту про закупівлю

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

номенклатури 
ої позиції, 
переліку 
послуг або 
робіт

Код товару 
чи послуги, 
визначеного 
згідно 3 
Єдиним 
закупівельни 
м словником, 
що
найбільше
відповідає
назві
номенклатур 
ної позиції 
предмета 
закупівлі.

Кількі
сть

Один
иця
вимір
юван
ня

Місце поставки чи 
місце надання послуг 
або робіт

Строк
поставки
товару,
надання
послуг,
або робіт

1. Огірок солений 15331000-7
Оброблені
овочі

6 000 кг 61001, Україна, 
Харківська обл., 
Харків, майдан 
Захисників України, 3. 
62532, Харківська 
обл., с. Верхня 
Писарівка, вулиця 
Рубіжанська, 17.

До
31.12.2021

2. Помідор
солений

15331134-5
Оброблені
помідори

5 000 кг 61001, Україна, 
Харківська обл., 
Харків, майдан 
Захисників України, 3. 
62532, Харківська 
обл., с.Верхня 
Писарівка, вулиця 
Рубіжанська, 17.

До
31.12.2021



а > _ - т ж  5?-;н: характеристики предмету закупівлі:
ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 

ыа закупівлю продуктів харчування, 
ш  ДК 021:2015 -  153300СКМ) -Оброблені фрукти та овочі» 

__________________ (Огірок солений, помідор солений)____________
.V Назва

предмета
закупівлі

Од.
вимір

V

Кількіс
ть

Технічні вимоги до предмета закупівлі 
(детальний опис предмету закупівлі)

1 Огірок
солений кг 6 000

Доброякісні солоні огірки мають приємний 
солоновато-кислий смак, присмак доданих прянощів, 
без стороннього запаху, мають бути не м'яті, що не 
зморщені, без механічних пошкоджень, довжиною не 
більше 14 см, на дотик міцні, хрусткі на зубах.
Тара і пакувальні матеріали повинні бути легкими, 
міцними, зручними, добре зберігати томати від 
деформації, що особливо важливо при перевезеннях. 
Фасування в ПЕТ-бочках до 200 кг. На кожній 
одиниці фасування повинна бути наступна 
інформація: назва харчового продукту, назва та адреса | 
підприємства-виробника, вага нетто, склад, дата 
виготовлення, термін придатності та умови 
зберігання, Без ГМО, що має бути зазначено на 
упаковці.
ДСТУ 8509:2015 Огірки солені. Технічні умови 
Тара не входить до ціни продукту та є зворотньою 
(після використання продукції повертається 
Постачальнику)

2 Помідор
солений кг 5 000

Помідори солоні повинні бути однорідними за 
розміром, цілими, різноманітними за формою, але не 
потворними, без плодоніжки, що не зморщеними, без 
тріщин. Плоди на дотик тверді, м'якоть у зелених і 
бурих помідорів щільна, у червоних - рихла. Смак 
кислувато-солоний з присмаком доданих спецій без 
стороннього запаху. Розсіл майже прозорий, 
допускається мутнуватий, з вмістом 3-8% кухонної 
солі і загальної кислотністю 0,7-2,0%.
Фасування в ПЕТ-бочках до 200 кг. На кожній 
одиниці фасування повішна бути наступна 
інформація: назва харчового продукту, назва та адреса 
підприємства-виробника. вага нетто, склад, дата 
виготовлення. термін придатності та умови 
зберігання. Без ГМО. шо має бути зазначено на 
упаковці.
ДСТУ 8002:2015 Томати солені. Технічні умови 
Тара не входить до ціни продукту та є зворотньою 
(після використання продукції повертається 
Постачальнику)

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 направлення не менше 3-х письмових 
запитів цінових пропозицій (електронною поштою) виробникам, офіційним представникам та 
дилерам або надавачам послуг.
Цод = (ЦІ + ... + Цк)/К 
де:
Цод -  очікувана ціна за одиницю;
ЦІ, Цк -  ціни,отримані від виробників, офіційних представників та дилерів або надавачами послуг.



K -  кількість цін.
А саме:

275 967 = (273 400,00+280 000,00+274 500,00)/3

1 ,ПП «Градотек» - 274 500,00 грн.
2.ФОП Агапов О.С. -  273 400,00 грн.
3.ТОВ «АГРОВЕГА-2019» - 280 000,00 грн.

Таким чином, загальна очікувана вартість складає -  275 967,00 грн.

Начальник продовольчої служби 
підполковник Олександр СНЄЖКО


