
Додаток 1 
до рапорту про закупівлю

1. Перелік назв номенклатурної позиції предмета закупівлі, переліку послуг або робіт:
№ Назва Код товару чи К-кість Од. Місце поставки Строк

номенклатур послуги, вимір. чи місце надання поставки
ної позиції, визначеного послуг або робіт товару,
переліку згідно 3 надання
послуг або Єдиним послуг, або
робіт закупівельним  

словником, 
що найбільше 
відповідає 
назві
номенклатури 
ої позиції 
предмета 
закупівлі

робіт

1 Риба 15221000-3 3 000 кг 61001, Україна, До
заморожена Морожена риба Харківська обл., 31.12.2021

патрана Харків, майдан
обезголовлена Захисників

«Сайда» України, 3.
62532, Харківська 
обл., с.Верхня 
Писарівка, вулиця 
Рубіжанська, 17.

2. Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі:
Товар - РИБА ЗАМОРОЖЕНА (Сайда) ПАТРАНА БЕЗ ГОЛОВИ (ВАГА ТУШ КИ НЕ 
МЕНШ Е 350 Г) повинна відповідати вимогам ДСТУ 4868:2007 «Риба заморожена. Технічні 
умови» та /або ДСТУ 4378:2005 «Риба океанічного промислу заморожена. Технічні умови», 
Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових 
продуктів» іншим вимогам законодавства в сфері обігу харчових продуктів.
Пакування і тара. Риба заморожена повинна бути запакована в ящики вагою нетто не 
більше 25 кг виготовленими із матеріалів дозволених до використання центральним органом 
виконавчої влади у сфері охорони здоров’я України і контакту з харчовими продуктами. 
Маркування тари повинно бути згідно з чинними нормативно-правовими актами та 
нормативними документами, а також відповідати Закон України "Про інформацію для 
споживачів щодо харчових продуктів"№  2639-VIII від 6 грудня 2018 року.

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 жовтень 2021 року.

Таким чином, загальна очікувана вартість закупівлі складає -  259 050, 00 грн.

Начальник продовольчої служби
підполковник /  Олександр СНЕЖКО
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