
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 

закупівельним 
словником, що 

найбільше 
відповідає 

назві 
номенклатури 

ої позиції 
предмета 
закупівлі.

Кількі
сть

Од.
вим
ірю
ван
ня

Місце поставки чи 
місце надання послуг 

або робіт

Строк 
поставки 
товару, 
надання 
послуг, 

або робіт

1. Сосиска в/г 15131700-2 
М ’ясні вироби 4 280 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 02] :2015 -  15130000-8 - М’ясопродукти(Сосиска в/г)

№ Назва
предмета
закупівлі

Од.
вимір

У

Кількіс
ть

Технічні вимоги до предмета закупівлі 
(детальний опис предмету закупівлі)

1 Сосиска в/г кг 4 280

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. 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. N0



620/563), а також ГМО (п.6.8. ст. 3 Закону України 
«Про дитяче харчування» від 14.09.2006р. N0 142- 
5).
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. Товари 
повинні відповідати показникам якості безпеки, 
які встановлюються законодавством України та 
діючим стандартам ДСТУ. 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).____________________________
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!

Транспортування: Доставка продукції повинна проводитися спеціалізованим автотранспортом 
(рефрежератором) згідно з правилами перевезення даних продуктів. Постачальник повинен надати 
завірені копії документів на транспорт та водія (експедитора) (особисті медичні книжки).

Вимоги до товару: Товар має бути без сторонніх запахів, з терміном придатності достатнім 
для споживання, якісним, не пошкодженим, в відповідній тарі та упаковці.

Якість товару: повинна відповідати національним стандартам, технічним умовам виробника, 
технічним вимогам Покупця та підтверджуватись відповідними документами (декларація виробника, 
або 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. 
Строк придатності на день поставки повинен становити не менше 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.

Для підтвердження даної інформація у складі повинні бути надані оригінали (або нотаріально 
завірена копія, або копія завірена виробником) висновків Державної санітарно-епідеміологічної 
експертизи на тару, видані компетентним органом, які підтверджує безпечність та якість тари 
предмета закупівлі, дійсні на момент подання

Графік поставки товару: Поставка товару здійснюється Постачальником впродовж 1 (одного) 
календарного дня з моменту подання Покупцем заявки але не рідше трьох разів на тиждень за



заявками Замовника. З дня отримання замовлення Покупця 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 

Примітки:
Для документального підтвердження відповідності вимогам учасника технічним, якісним та 

іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником, учасник подає у складі своєї 
пропозиції наступні документи:

1.Документи, що посвідчують якість предмета закупівлі:
- скан-копії оригіналу або копії завіреної виробником Декларації виробника (посвідчення 

якості, тощо) на всю партію предмету закупівлі, в якій зазначена відповідність предмету закупівлі 
чинному ДСТУ,

- скан-копії оригіналу або копії завіреної виробником експертного висновку або протоколу 
досліджень (випробовувань) про відповідність предмету закупівлі вимогам нормативного документа: 
ДСТУ (за фізико-хімічними, мікробіологічними показниками, за вмістом мікотоксинів, пестицидів, 
радіонуклідів, токсичних елементів), виданий акредитованою та уповноваженою компетентним 
органом лабораторією (згідно реєстру уповноважених лабораторій), яка може здійснювати 
лабораторні дослідження (випробування) для цілей державного контролю та виданий не раніше дати 
публікації оголошення про закупівлю з наданням атестату акредитації лабораторії, що підтверджує 
акредитацію лабораторії, яка надала протокол/висновок та сфери акредитації стосовно предмету 
закупівлі.

2. Документи, що посвідчують якість тари: пакувальної та транспортної.
3. Гарантійний лист виробника на території України, що підтверджує можливість постачання 

Учасником відбору запропонованого товару в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни 
(оригінал або нотаріально завірена копія гарантійного листа, договір з виробником даної продукції, 
лист про намір співпраці на 2021 рік, довідку, видану уповноваженим органом, щодо відомостей з 
єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) виробника, видану не 
раніше дати публікації оголошення

5. Гарантійний лист, яким гарантує якість товару, що постачатиметься Замовнику за 
Договором (гарантія якості діє протягом встановленого строку, при умові дотримання Покупцем 
умов зберігання, та зазначається на упаковці товару).

Цод = (ЦІ + ... + Цк)/К, де:
Цод -  очікувана ціна за одиницю;
ЦІ, Цк -  ціни,отримані від виробників, офіційних представників та дилерів або надавачами послуг.
К -  кількість цін.
А саме:

130,5=128,00+131,5+132

1. ФОП Шевченко О.Г. -  128,00 грн/кг.
2. ФОП Євдокімов Д.М. -  131,5 грн/кг.
3. ФОП Савінова І.М. -  132,0грн/кг.

Таким чином, загальна очікувана вартість закупівлі складає -  558 580.00 грн.

Начальник продовольчої служби 
підполковник


