
Додаток 1 
до рапорту про закупівлю

1. Перелік назв номенклатурної позиції предмета закупівлі, переліку послуг або робіт:
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Місце поставки чи 
місце надання послуг 
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поставки 
товару, 
надання 
послуг, 
або робіт

1 ХЛІБ БІЛИЙ ІЗ 
БОРОШНА 

ПШЕНИЧНОГ 
0 (ПЕРШОГО 

СОРТУ)

15811100-7
— Хліб

14 200 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:
Товар по якості та безпечності повинен відповідати діючим стандартам. Продукція повинна 
відповідати вимогам, визначеним у Додатку № 2 до тендерної документації. За зовнішнім 
виглядом, запахом, смаком, кольором, консистенцією, продукти харчування повинні 
відповідати показникам якості, що висуваються до товару, що є предметом закупівлі. При 
цьому, якість продукції повинна відповідати діючим на момент проведення закупівель 
ДСТУ. На підтвердження відповідності товару зазначеному ДСТУ, у складі тендерної 
пропозиції надати зразок посвідчення якості/декларації виробника/якісного посвідчення 
тощо.
Для підтвердження якості запропонованого товару у складі тендерної пропозиції надається 
сертифікат (що є діючий на момент подання тендерної пропозиції) ISO 9001:2015 «Система 
менеджменту якості. Вимоги» стосовно виробництва товару, що є предметом закупівлі, 
виданий виробнику товару.
Постачання продукції здійснюється відповідно до Закону України «Про основні принципи та 
вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» № 771/97-ВР від 23.12.1997 р. На 
виконання цієї вимоги учасники зобов’язані у складі тендерної пропозиції письмово 
гарантувати дотримання вищезазначеного нормативно-правового акту в частині обов’язків 
суб’єктів господарської (підприємницької) діяльності під час обігу харчових продуктів при 
постачанні. За недодержання вищезазначених умов Замовник має право відмовитись від 
прийняття харчових продуктів, та вважати обов’язок здійснення поставки в день та час 
визначений під час замовлення - невиконаний в повному обсязі, про що надати лист-згоду у 
складі тендерної пропозиції.



Кожна партія товару повинна відповідати заявці Замовника, та мати супроводжувальні 
документи, що підтверджують якість товару (копія висновку державної санітарно- 
епідеміологічної експертизи та/або копія посвідчення про якість та/або копія декларації 
виробника тощо) із зазначенням строку придатності, умов зберігання та температурного 
режиму. Зміст маркування: назва місцезнаходження виробника, пакувальника, назва місця 
походження, товарний знак виробника, позначення маси нетто, чи об'єму, склад продукту, 
поживна (харчова) та енергетична цінність (калорійність) харчового продукту, строк (термін) 
придатності, умови зберігання, дата виготовлення (виробництва) і дата пакування (або 
фасування), на споживчу тару обов'язково наносять кінцеву дату споживання (термін 
придатності) «вжити до», або дату виробництва та строк придатності продукту, нанесення 
позначень нормативних документів тощо. Тара та упаковка товару повинні бути чистими, 
сухими, без стороннього запаху й порушення цілісності, відповідати діючому санітарно- 
епідеміологічному законодавству, містити термін та умови придатності харчових продуктів. 
Учасник повинен письмово підтвердити виконання п.4 Додатку № 2 до Тендерної 
документації.
Обіг продуктів харчування повинен здійснюватися відповідно до гігієнічних вимог 
встановлених до харчових продуктів, про що надається довідка у складі тендерної 
пропозиції.
Термін придатності продукції повинен складати на момент поставки не менше 80 % від 
загального терміну придатності товару.
Для підтвердження запровадження обов’язкових постійно діючих процедур, заснованих на 
принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР), Учасник у складі 
тендерної пропозиції надає наступні документи:

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 середньоарифметичного значення масиву 
отриманих даних становить - 240 000, 00 грн. ( двісті сорок тисяч гривень 00 копійок).

Начальник продовольчої служби 
підполковник
_._.2021р.

Олександр СНЕЖКО


