
Д одаток 1 
до рапорту про закупівлю

1 _____ Перелік назв номенклатурної позиції предмета закупівлі, переліку послуг або робіт:
№ Назва

номенклатур 
ної позиції, 
переліку 
послуг або 
робіт

Код товару чи
послуги,
визначеного
згідно з Єдиним
закупівельним
словником, що
найбільше
відповідає назві
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі.

Кількіст
ь

Од.в
имір
юва
ння

Місце поставки чи 
місце надання послуг 
або робіт

Строк
поставки
товару,
надання
послуг,
або робіт

1 Цукор білий 
кристалічний

15831200-4 —  
Цукор білий

10 000 кг 61001, У країна, 
Харківська обл., Харків, 
майдан Захисників 
України, 3.
62532, Харківська обл., 
с.Верхня Писарівка, 
вулиця Рубіжанська, 17.

До
31.12.2022

2. Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі:
Цукор (не нижче 2 категорії) повинен відповідати ДСТУ 4623-2006 «Цукор білий. Технічні 
умови», Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових 
продуктів» та іншим вимогам законодавства в сфері обігу харчових продуктів. Пакування і 
тара. Цукор повинен бути розфасований вагою нетто 25 або 50 кг у двошарові мішки 
(верхній шар з поліпропілену, внутрішній з поліетилену) вітчизняного виробництва згідно із 
чинною нормативною документацією або імпортовані, дозволені до використання 
центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я України на використання і 
контакт з харчовими продуктами. Маркування має бути виконане державною мовою, 
типографським способом, згідно з законодавством України, містити всю необхідну 
інформацію. Строк придатності товару повинен становити не менше 80 % від терміну 
зберігання продукції з дня поставки його на склад Замовника. Термін зберігання товару 
повинен бути не менше 48 місяців.
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, як середньоарифметичне значення 
масиву отриманих даних з Головного управління статистики у Харківській області.

Таким чином, очікувана вартість з урахування середньоариф м етичного  
значення масиву отриманих даних становить -  267 000,00 грн (двісті ш істдесят сім  
тисяч гривень 00 копійок).

Начальник продовольчої служби 
підполковник


