
Додаток 1 
до рапорту про закупівлю

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

номенклатури послуги, сть вим місце надання послуг поставки
01 позиції, визначеного ірю або робіт товару,
переліку згідно 3 ван надання
послуг або Єдиним ня послуг,
робіт закупівельним  

словником, що 
найбільше 
відповідає 
назві
номенклатури 
ої позиції 
предмета 
закупівлі.

або робіт

1. Сосиска в/г 15131700-2 —  
М ’ясні вироби

6 600 кг 61001, Україна, 
Харківська обл., 
Харків, майдан 
Захисників України, 3. 
62532, Харківська 
обл., с.Верхня 
Писарівка, вулиця 
Рубіжанська, 17.

До
31.12.202:

2. Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі:
ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ  

на закупівлю продуктів харчування,
код ДК 021:20 15 -  15130000-8: М ’ясопродукти

№ Назва
предмета
закупівлі

Од.
виміру

Кількість Технічні вимоги до предмета закупівлі
(детальний опис предмету закупівлі)

1 Сосиска в/г кг 6 600

Сосиска повинна відповідати нормативному 
документу ДСТУ 4436:2005 та Закону України 
«Про основні принципи та вимоги до безпечності 
та якості харчових продуктів», іншим вимогам 
законодавства в сфері обігу харчових продуктів. 
Вищого гатунку повинні мати суху, міцну, 
еластичну, без плісняви та слизу оболонку. Без 
пігментних плям, ушкоджень оболонки та інших 
видимих дефектів. Запах і смак властивий даному 
виду продукту, без сторонніх присмаків і запахів. 
Вага однієї сосиски приблизно 50-60 г. 
Зазначений продукт повинен бути у вакуумній 
упаковці або модифікованому газовому 
середовищі та повинен бути упакований в ящики з 
гофрованого картону згідно з ДСТУ ГОСТ 9142:2019 
(ГОСТ 9142-2014, ГОТ Загальний термін 
придатності повиннен бути не менше 20 діб, при 
температурі, придатній для зберігання даного 
виду продукції. Товар не повинен містити



штучних барвників, ароматизаторів,
підсолоджувачів, підсилювачів смаку,
консервантів (п. 1.4. Спільного наказу МОіН ТА 
МОЗ України від 15.08.2006р. N 0 620/563), а 
також ГМО (п.6.8. ст. З Закону України «Про 
дитяче харчування» від 14.09.2006р. N 0 142-5). 
Товар має постачатися з терміном придатності не 
менше 80% загального терміну зберігання.
Товар, повиннен бути виготовлений на 
підприємстві, що має сертифікат на систему 
управління безпечністю харчових продуктів, з 
терміном дії, що є не меншим від терміну 
виконання умов по данній закупівлі. У разі 
закінчення дії сертифікату раніше дати виконання 
умов договору, надається гарантійний лист 
виробника щодо проходження повторної 
сертифікації по даному стандарту (оригінал 
даного сертифікату повиннен бути завантажений 
у складі пропозиції).
Товар має постачатися з терміном придатності не 
менше 80% загального терміну зберігання._______

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, методом направлення не менше 3- 
х письмових запитів цінових пропозицій (електронною поштою) виробникам, офіційним 
представникам та дилерам, постачальникам конкретного товару.

Таким чином, загальна очікувана вартість закупівлі складає -  990 000,00 грн.(дев’ятсот дев’яносто 
тисяч гривень 00 копійок)

Начальник продовольчої служби
підполковник Олександр СНЕЖКО


