
Додаток 1 
до рапорту про закупівлю

1._____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
ої 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. Олія 15411100-3 —  
Олії

8 000 кг 61001, Україна, 
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:
ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 

на закупівлю продуктів харчування, 
код ДК 021:2015 -  15410000-5 Сирі олії та тваринні і рослинні жири(Олія)

№ Назва
предмета
закупівлі

Од.
виміру Кількість Технічні вимоги до предмета закупівлі 

(детальний опис предмету закупівлі)

1 Олія кг 8 000

1. Товар Олія соняшникова повинен відповідати 
нормативному документу на цей вид продукції (товару): 
ДСТУ 4492:2017 «Олія соняшникова. Технічні умови» та 
Закону України «Про основні принципи та вимоги до 
безпечності та якості харчових продуктів», іншим вимогам 
законодавства в сфері обігу харчових продуктів, які 
встановлюються законодавством України та діючим 
стандартам ДСТУ. Оцінка якості Згідно ДСТУ 4492:2017 
Об’єм тари 4,6 кг, Консистенція (форма): Рідка, Метод 
отримання: рафінована, дезодорована, Смак та запах: Смак 
знеособлений, без запаху, гіркоти та стороннього присмаку.
2. Пакування Пляшки з полімерних матеріалів з 
герметично закупореними ковпачками та тримачами. Товар 
повинен бути упакований в ящики з гофрованого картону 
згідно з ДСТУ ГОСТ 9142:2019 (ГОСТ 9142-2014, IDT) по 2 
-3 одиниці в упаковці. Термін придатності товару: (з дня 
вироблення) та умов зберігання встановлює виробник 
залежно від температури зберігання, наявності споживчої 
упаковки та виду пакувального матеріалу. Товар має 
постачатися з терміном придатності не менше 80% 
загального терміну зберігання.



3. Маркування: згідно з чинними нормативно-правовими 
актами та нормативними документами, а також відповідати 
Закон України «Про інформацію для споживачів щодо 
харчових продуктів» № 2639-УІІІ від 6 грудня 2018 року. 
Товар повинен бути в упаковці, яка відповідає характеру 
товару і захищає його від пошкоджень під час доставки. 
Категорично забороняється постачання продуктів 
харчування:
- продукти, що містять генетично модифіковані організми;

продукти, що містять синтетичні барвники, 
ароматизатори, підсолоджувачі, підсилювачі смаку, 
консерванти;
- продукти, що містять більше 3-х Е, в зв’язку з тим, що не 
відомо, як вони взаємодіють;
- продукти, що містять акриламід (канцерогенна та 
мутагенна речовина) та глутамат натрію, про що учасник 
надає лист- погодження.
Для підтвердження технічним вимогам до предмету 
закупівлі у складі пропозиції повинні бути завантажені 
наступні документи:
1) оригінал (або нотаріально завірена копія, або копія, 

завірена виробником продукції) декларації виробника (або 
сертифікат/посвідчення якості) на товар, що планується до 
постачання, в якій обов’язково повинно бути зазначено: 
дата виготовлення продукції, відповідність ДСТУ та 
чинний сертифікат відповідності на предмет закупівлі, 
виданий акредитованою лабораторією.
2) оригінал (або нотаріально завірена копія) протоколу 
досліджень (випробувань) про безпечність та відповідність 
товару або експертного висновку про безпечність товару, 
наданого акредитованою та уповноваженою для проведення 
державного контролю лабораторією (згідно реєстру 
уповноважених лабораторій) на ім’я виробника продукції 
або учасника із проведеними лабораторними 
дослідженнями товару, що відповідає предмету закупівлі. 
Протокол досліджень (випробувань) про безпечність та 
відповідність товару або експертний висновок повинен 
підтверджувати відповідність предмету закупівлі 
встановленим діючим вимогам до продуктів харчування, а 
саме - документ повинен мати результати досліджень: за 
фізико-хімічними показниками, на вміст пестицидів, 
мікотоксинів, токсичних елементів. Дата проведення 
досліджень повинна бути не раніше 4 кварталу 2021 року на 
партію товару що виготовлена не рашіше 4 кварталу 2021 
року
3) оригінал або нотаріально завірена копія сертифіката на 
систему управління безпечністю харчових продуктів ДСТУ 
ІБО 22000:2018 «Системи управління безпечністю харчових 
продуктів» або ДСТУ 4161-2003 “Системи управління 
безпечністю харчових продуктів. Вимоги” виданий 
Виробнику, чинний до кінця дії договору. У разі закінчення 
дії сертифікату раніше дати, зазначеної у договорі, 
виробник надає гарантійний лист щодо проходження 
повторної сертифікації по даному стандарту
4) Оригінал або завірена копія свідоцтва про відповідність 
системи вимірювань вимогам ДСТУ ІБО 10012, видане 
Виробнику, чинне до кінця дії договору



5) Оригінал або завірена копія експлуатаційного дозволу 
Виробника та рішення/повідомлення компетентного органу 
про державну реєстрацію потужностей Виробника, що 
будуть використовуватися чи використані при виробництві, 
переробці або реалізації харчових продуктів, відповідно 
вимог Закону України від 23.12.1997 № 771/97-ВР «Про 
основні принципи та вимоги до безпечності та якості 
харчових продуктів» та наказу Міністерства аграрної 
політики та продовольства України від 10.02.2016 № 39 
«Про затвердження Порядку проведення державної 
реєстрації потужностей,ведення державного реєстру 
потужностей операторів ринку та надання інформації з 
нього заінтересованим суб’єктам
нику закупівлі та мати вихідний номер.
6) Документи щодо відповідності якості тари:
- оригінал висновку Державної санітарно-епідеміологічної 
експертизи на транспортну тару;
- оригінал висновку Державної санітарно-епідеміологічної 
експертизи на споживчу тару;
Дані документи повинні бути діючими на момент подання 
пропозиції._______________________________________________

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 розмішуються в мережі 
Інтернет (у разі їх наявності), а саме -  споживчі ціни ГУ статистики у Харківській області станом на листопад 
2021 року.

Таким чином, загальна очікувана вартість закупівлі складає -  526 400, 00 грн. (п’ятсот двадцять шість 
тисяч чотириста гривень 00 копійок).

Начальник продовольчої служби 
підполковник


