
Додаток 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.

Для документального підтвердження відповідності предмету закупівлі технічним, якісним та 
іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником даною ТД, учасник 
повинен надати в складі своєї тендерної пропозиції наступні документи, що підтверджують 
якість, а саме:
- скан-копії оригіналу (або копія, завірена виробником продукції) декларації виробника або 
сертифікат/посвідчення якості/тошо на партію, що планується до постачання товару (цукор);
- оригінал (або нотаріально завірена копія) протоколу досліджень (випробувань) або 
експертного висновку наданого акредитованою та уповноваженою для проведення 
державного контролю лабораторією (згідно реєстру уповноважених лабораторій) на ім’я 
учасника або виробника продукції із проведеними лабораторними дослідженнями предмету 
закупівлі (цукор) з результатами досліджень на відсутність генетично-модифікованих 
організмів, який виданий не раніше другого півріччя 2021 року. В складі пропозиції також 
надати атестат акредитації лабораторії, яка надала вказані протоколи, з підтвердженням 
акредитації лабораторії та сфери акредитації стосовно наданих досліджень.
- оригінал або нотаріально завірена копія висновку санітарно-епідеміологічної експертизи на 
тару (мішки та нитки), виданий компетентним органом, який підтверджує безпечність та 
якість тари предмета закупівлі, дійсний на момент поданняЗ. 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 середньоарифметичного 
значення масиву отриманих даних становить -  262 900,00 грн (двісті шістдесят дві 
тисячі дев’ятсот гривень 00 копійок).

Начальник продовольчої служби 
підполковник
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Олександр СНЕЖКО


