
Додаток 1 
до рапорту про закупівлю

К_____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. Борошно 1 15612120-8 67 000 кг 61001, Україна, До
ґатунку Борошно Харківська обл., 31.12.2022

хлібопекарське Харків, майдан 
Захисників України, 3. 
62532, Харківська 
обл., с.Верхня 
Писарівка, вулиця 
Рубіжанська, 17.

2. Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі:
ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 

на закупівлю продуктів харчування,
код ДК 021:2015 -  1541 ОСЮО-5 Сирі олії та тваринні і рослинні жири

№ Назва
предмета
закупівлі

Од.
виміру Кількість Технічні вимоги до предмета закупівлі 

(детальний опис предмету закупівлі)

1 Борошно 1 
ґатунку кг 7 000

Товар - Борошно 1 гатунку відповідно ГСТУ 
46.004-99. Якість товару має відповідати 
законодавчо встановленим вимогам до товару, що 
закуповується. Колір білий або з жовтуватим 
відтінком, запах властивий пшеничному борошну, 
без сторонніх запахів, не затхлий, не пліснявий; 
смак властивий пшеничному борошну без 
сторонніх присмаків, не кислий, не гіркий; вміст 
мінеральної домішки -  при розжовуванні 
борошна не повинно відчуватися хрускоту; 
вологість не менше 14,0 та не більше - 14,7%; без 
ГМО. Учасник гарантує якість товару відповідно 
до вимог ГСТУ 46.004-99, якісними 
посвідченнями та іншими документами за 
вимогами діючого законодавства. Товар має 
постачатися з терміном придатності не менше 
80% загального терміну зберігання. Кожна партія 
товару має супроводжуватися документами, що 
підтверджують їх походження безпечність і 
якість, відповідність вимогам державних



стандартів, санітарно гігієнічним вимогам. Такий 
документ повинен бути діючим з урахуванням 
терміну реалізації товару. Товар повинен бути в 
упаковці, яка відповідає характеру товару і 
захищає його від пошкодження. Вага одиниці 
фасування - не більше 50 кг.
Виробник і постачальник предмету закупівлі 
мають бути зареєстрованими як оператори ринку 
харчових продуктів (надати підтверджуючий

______________________________________ документ)______________________________________
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», розраховувався за методикою визначення очікуваної ціни 
за одиницю, шляхом ознайомлення із довідковими цінами на товари та послуги, що публікуються в 
спеціалізованих виданнях, які випускаються в друкованій та електронній формі або розміщуються в мережі 
Інтернет (у разі їх наявності), а саме -  споживчі ціни ГУ статистики у Харківській області.

Таким чином, загальна очікувана вартість закупівлі складає -  991 600,00 грн. (дев’ятсот дев’яносто 
одна тисяч шістсот гривень 00 копійок).

Начальник продовольчої служби 
підполковник

_.2021р.
Олександр СНЕЖКО


