
до рапорт} про ш л і ш н

1.____ Перелік назв номенклатурної позиції предмета закупівлі, переліку послуг *бо 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
ипя
вимір
юван
ня

Місце поставки чи 
місце надання послуг 
або робіт

Строк
поставки
товару,
надання
послуг,
або робіт

1. Салат
Лечо

15331460-9
Овочеві

консерви

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

До
31.12.2021

2. Салат 
Баклажани по- 
домашньому

15331460-9
Овочеві

консерви

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

До
31.12.2021

3. Салат Морська 
капуста з 
селерою

15331460-9
Овочеві

консерви

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

До
31.12.2021



ло рапорту про закупівлі*

1. Перелік назв номенклатурної позиції предмета закупівлі, перейду послуг
№ 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
ипя
вимір
юван
ня

Місце поставки чн 
місце надання послуг 
або робіт

Строк
поставки
товару.
надання
послуг,
або робіт

1. Салат
Лечо

15331460-9
Овочеві

консерви

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

До
31.12.2021

2. Салат 
Баклажани по- 
домашньому

15331460-9
Овочеві

консерви

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

До
31.12.2021

3. Салат Морська 
капуста з 
селерою

15331460-9
Овочеві

консерви

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

До
31.12.2021



2. Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі:
ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 

на закупівлю продуктів харчування, 
код ДК 021:2015 -  15330000-0 Оброблені фрукти та овочі 'Салат Лечо.

Баклажани по-домашньому, салат Морська капуста з селероку
№
з/п

Найменув
ання

Одиниця
виміру

Кіль
кість

ГОСТ/ДСТУУТУ виробника

1 Салат
Лечо

кг 3000 Салат Лечо. Смак і запах: приємний, властивий 
даному виду з притаманним смаком та ароматом. 
Без стороннього присмаку та запаху. Фасування : 
Скляна банка від 0,4 кг -  до 1,0 кг. Товар 
відповідає умовам ГОСТ, ДСТУ або ТУ.

2 Салат Баклажани 
по-домашньому

кг 3000 Баклажани по-домашньому (Салат). Смак і запах 
: приємний, властивий даному виду. Без 
стороннього присмаку та запаху. Колір : 
властивий компонентам. Консистенція : щільна, 
пружна, соковита. Допускається злегка м’яка. 
Фасування : пластикове відро від 2,0 кг -  до 5,00 
кг. Товар відповідає умовам ГОСТ, ДСТУ або 
ТУ.

3 Салат Морська 
капуста з селерою

кг 3000 Морська капуста з селерою (Салат). Склад : 
маринована морська капуста, перемішана з 
нарізаною маринованою селерою, цибулею, 
рослинною олією. Смак і запах : приємний, 
властивий використаним морепродуктам зі 
смаком та ароматом притаманним компонентам 
заливки. Без стороннього присмаку та запаху. 
Колір: властивий компонентам пресерви, та 
використаній заливці. Консистенція : 
щільна, пружна, соковита. Допускається злегка 
м’яка. Фасування : пластикове відро від 2,0 кг -  
до 5,00 кг. Товар відповідає умовам ГОСТ, ДСТУ 
або ТУ.

Товар повинен відповідати показникам безпечності та якості для харчових продуктів, 
чинним нормативним документам, затвердженим у встановленому законодавством порядку, 
відповідати вимогам Законів України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та 
якості харчових продуктів» від 23Л2.1997р. №771/97-ВР (зі змінами), «Про забезпечення 
санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» від 24.02Л 994 р. №4004-ХІІ. 
Неякісний товар підлягає обов’язковій заміні, але всі витрати пов’язані із заміною товару 
несе постачальник.

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 віл виробників, офіційних представників та дилерів або н ал вп вм  оосп г 
К -  кількість цін.
А саме:

586 000,00 = (579 000,00+588 000,00+591 000,00)/3

1. ФОП Ніколенко Р.В. - 579 000,00 грн.
2.ФОП Тополя О.А. -  588 000,00 грн.
3.ТОВ Солопіхін М.О. - 591 000,00 грн.

Таким чином, загальна очікувана вартість складає -  586 000,00 грн.

Начальник продовольчої служби 
підполковник

__.2021р.
Олександр СНЕЖКО


