
Додаток 1 
до рапорту про закупівлю

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

номенклатурної 
позиції, 
переліку послуг 
або робіт

Код товару 
чи послуги, 
визначеног 
о згідно 3 
Єдиним 
закупівельн 
им 
словником, 
що 
найбільше 
відповідає 
назві 
номенклату 
рної позиції 
предмета 
закупівлі.

Кількість Один 
иця 
вимір 
юван 
ня

Місце поставки чи 
місце надання послуг 
або робіт

Строк 
поставки 
товару, 
надання 
послуг, 
або робіт

1 Цукор білий 
кристалічний

15831000-2
— Цукор

15 000 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:
Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі
Цукор - 15000 кг.
Пакування цукру - розфасовка в пакети (мішки) від 1 кг до 50 кг
Технічні та інші вимоги до товару: Запропонований товар має бути 2020 - 2021 року 
виготовлення відповідно до термінів зберігання та повинен відповідати вимогам Закону 
України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» № 
771/ 97 від. 23.12.1997р., діючим міждержавним, національним стандартам і нормам, 
технічним умовам виробника, технічним вимогам Замовника і не містити ГМО, шкідливих 
або небезпечних добавок та підтверджуватись відповідними документами, які 
підтверджують якість і безпечність продуктів для здоров'я й життя людини. На споживчий 
тарі (етикетці) повинно бути маркування відповідно до вимог ДСТУ 4623-2006. Для 
документального підтвердження відповідності пропозиції Учасника технічним та якісним 
вимогам, Учасник обов’язково повинен надати наступні документи: - Декларацію виробника 
та /або інший документ, який підтверджує назву виробника, назву та походження товару 
його відповідність вимогам державних (міждержавних) стандартів або санітарним заходам, 
технічним регламентам та санітарно гігієнічним вимогам, якості і безпечності продуктів для 
здоров'я й життя людини. Зазначені документи повинні бути дійсними на дату проведення 
торгів.
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 згідно з правилами перевезення даних продуктів..
Вимоги до товару: Товар має бути без сторонніх запахів, з терміном придатності достатнім 
для споживання, якісним, не пошкодженим, в відповідній тарі та упаковці.
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.



Строк придатності товару повинен становити не менше 75 % від терміну зберігання даного 
виду товару з дня поставки його на склад Замовника.
Тара та упаковка товару: Тара повинна 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.
Графік поставки товару: Поставка здійснюється три рази на тиждень, протягом 1 
календарного дня, з дня отримання замовлення Замовника 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.

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 = (Ц1 +... + 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: 

29,7=31,5+29,7+27,5

1. ФОП Петрова Г.В.-31,50 грн/кг.
2. ФОП Головина О.О. -29,70 грн/кг.
3. ФОП Бэсова О.І. - 27,50 грн/кг.

Таким чином, очікувана вартість з урахування середньоарифметичного значення масиву 
отриманих даних становить - 445 500, 00 грн. ( чотириста сорок п’ять тисяч п’ятсот 
гривень 00 копійок).

Начальник продовольчої служби 
підполковник Олександр СНЕЖКО

,2021р.


