
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 
закупівельни 
м 
словником, 
що 
найбільше 
відповідає 
назві 
номенклатур 
ної 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 Картопля врожаю
2021 року

03212100-1 
Картопля

49 600 кг 61001, Україна,
Харківська обл.,
Харків, майдан
Захисників України, 3.
62532, Харківська
обл., с.Верхня
Писарівка, вулиця
Рубіжанська, 17.

До 
31.12.2021

2. Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі:
Товар - Картопля врожаю 2021 року має бути однорідна за формою і забарвленням, свіжа, 
без стороннього запаху і смаку, без пошкоджень та очищена від землі, одного ботанічного 
сорту діаметр 10-14 см, фасована в сітки по 20-25 кг. Бульби картоплі мають бути цілими, 
чистими, сухими, здоровими, не пророслими та не зів’ялими . Вміст токсичних елементів, 
пестицидів і нітратів в картоплі не має перевищувати допустимі рівні, встановлені медико- 
біологічними вимогами і санітарними нормами якості продовольчої сировини і харчових 
продуктів.
Неякісний товар підлягає обов’язковій заміні, але всі витрати пов’язані із заміною товару 
несе постачальник. ПОСТАВКА НЕ ЯКІСНОГО ТОВАРУ МОЖЕ БУТИ ПРИЧИНОЮ 
РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ раніше встановленого строку!
Кількість товару: Картопля врожаю 2021 року - 49 600 кг.
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 
виробника, висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, сертифікати 
відповідності та/або інші необхідні за діючим законодавством документи) на кожну партію 
Товару, які надаються під 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, але не менше ніж 180 діб. Строк придатності на день поставки повинен становити 
не менше 70- 80 % від загального строку придатності.
Тара та упаковка товару: Тара та матеріали, які використовують для упаковування чи 
закупорювання продукту, повинні 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.
Графік поставки товару: Поставка здійснюється три рази на тиждень, протягом 1 
календарного дня, з дня отримання замовлення Замовника на поставку конкретної партії 
товару Постачальник поставляє Замовнику конкретну партію товару відповідно до наданого 
замовлення. Доставку та розвантаження товару здійснює Постачальник за свій рахунок 
(чи/або своїми силами). Постачальник разом з продукцією надає Замовнику накладну на 
товар, сертифікат якості, та всю супровідну документацію на кожну партію товару згідно 
вимог діючого законодавства.



Ціни на продукти
останнє оновлення: 19.04,2021 13'

Овочі: картопля

Поточи/ ціни (середні і по магазинах) на картоплю:

Картопля 1 кг

Metro 11,90 грн . J

Auchan 10,70 гри. ;

Varus 10.80 ГрН. :

середня ціна: 11,13 грн.

Картопля молода 1 кг

Metro 24,90 грн

Auchan 16,50 грн.

Varas 18.50 грн.

середня ціна: 19,97 грн.

Картопля рожева 1 кг

Auchan 14,90 грн.

Nov us 13,99 грн

Metro 13,90 грн

середня ціна: 14,26 грн.

Середньомісячні ціни у оерезні 2021 були такими:

Картопля 1 г Г

11.68 грн.

Картопля молода 1 К г

20.89 грн

Ка&топпя рожева 1 к г

13,81 грн.

Враховуючи поточні ціни, очікувана вартість «Картопля врожаю 2021 року» 
становить 990 512,00 грн.

Начальник продовольчої служби 
підполковник Олександр СНЕЖКО

2021р.


