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ііГ'ена 15131130-5
Ковбаси 6 000 кг

61001, Україна, 
Харківська обл., 
Харків, майдан 

Захисників України, 3. 
62532, Харківська 

обл., с.Верхня 
Писарівка, вулиця 
Рубіжанська, 17.

До
31.12.202:

та якісні характеристики предмету закупівлі:
ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 

на закупівлю продуктів харчування,
* л ДК 021:2015 -  15130000-8 - ІУГясопродукти(Ковбаса варена в/с)

Од.
вимір Кількіс

ть
Технічні вимоги до предмета закупівлі 

(детальний опис предмету закупівлі)

кг 6 000

Товар -  Ковбаса варена в/с - повинен відповідати 
ДСТУ 4436:2005 Ковбаси варені, сосиски, 
сардельки, хліби м'ясні, а також умовам, 
встановленим чинним законодавством до товару 
даного виду. Повинен бути безпечним, придатним 
до споживання, правильно маркованим. Товар не 
повинен містити небезпечні для організму 
речовини, у тому числі генетично модифіковані 
організми (ГМО), тощо._________________________

■ивинна відповідати національним стандартам, технічним вимогам Замовника т 
о п о в ід н и м и  документами (декларація виробника, висновок державної санітарне 
експертизи, сертифікати відповідності та/або інші необхідні за діючиї 
сументи) на кожну партію Товару, які надаються під час поставки Товару. З 

д п з і і  продукту у будь-якій кількості, продукція постачанню не підлягає, 
сумнівів/суперечки щодо якості поставленого Товару проводиться його незалежн 
’Зважених на це установах чи організаціях. Оплата вартості експертизи Товар 
льником.
тсвару повинен становити не менше 75 % від терміну зберігання даного вид 

його на склад Замовника, 
товару: Тара повинна відповідати вимогам законодавчих, нормативних і/аб 
з .  дозволені Центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'



ьірчових продуктів, яка забезпечує цілісність пакування під час зберігання, транспортування та

к  поставки товару: Поставка здійснюється три рази на тиждень, протягом 1 календарного дня, з 
ггрнмання замовлення Замовника на поставку конкретної партії товару Постачальник поставляє 

ку конкретну партію товару відповідно до наданого замовлення. Доставку та розвантаження 
здійснює Постачальник за свій рахунок (чи/або своїми силами). Постачальник разом з 
хією надає Замовнику накладну на товар, сертифікат якості, та всю супровідну документацію 

му партію товару згідно вимог діючого законодавства.
повинен надати у складі пропозиції копію декларації виробника на запропонований товар, 

а самим виробником.
іу  партію товару, що постачається, Учасник обов’язково надає Замовнику наступні

іти:
транспортну накладну (у разі перевезення Товару автомобільним транспортом). Товарно- 

тна накладна, оформлена належним чином відповідно до вимог Закону України від 
-с ” № 771/97-ВР «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових 

» та наказу М іністерства транспорту України від 14.10.1997 № 363 (зі змінами), 
заний в М іністерстві юстиції України 20.02.1998 за №  128/2568) «Про затвердження Правил 

вантажів автомобільним транспортом в Україні»;

~зу накладну (у трьох примірниках), підписану особою, уповноважену на підписання 
'ьких та фінансових документів; 

віл декларації виробника (декларація про відповідність, посвідчення якості, тощо); 
ял або належним чином завірена копія експертного висновку щодо відповідності товару 

ДСТУ за мікробіологічними та фізико-хімичними показниками, а також за вмістом 
янів. пестицидів, радіонуклідів та токсичних елементів, виданий відповідною
4г_-:ою лабораторією;
* або належним чином завірена копія дійсного експлуатаційного дозволу чи рішення 
.люто органу про державну реєстрацію потужностей (будівлі, споруди, комплекси споруд, 
т і  та інших засобів, включаючи транспортні засоби та території, що використовуються у 

- і  та/або обігу об’єктів санітарних заходів) - власних або орендованих, що будуть 
свуватися чи використані при виробництві, переробці або реалізації харчових продуктів, 
Э бнмог Закону України від 23.12.1997 №  771/97-ВР «Про основні принципи та вимоги до 
г~ та якості харчових продуктів» та наказу М іністерства аграрної політики та продовольства 

10.02.2016 № 39 «Про затвердження Порядку проведення державної реєстрації 
вся. ведення державного реєстру потужносте операторів ринку та надання інформації з 
іггесованим суб’єктам»;

к  або належним чином завірена копія документа, що підтверджує впровадження системи 
ш егатором ринку, відповідно до вимог Закону України від 23.12.1997 №  771/97-ВР «Про 
д и»нптіи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» та наказу М іністерства 
ш к е т и к и  та продовольства України від 01.12.2012 №  590 «Про затвердження Вимог щодо 

ш ровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах 
_ -«ління безпечністю харчових продуктів (НАССР)»;
або належним чином завірена копія актів Держпрод спожив служби, складених за 
2 планового (позапланового) заходу державного контролю (інспектування) стосовно 
:сгратором ринку вимог законодавства про харчові продукти та корми, здоров’я та 
- тзарин (згідно з вимогами наказу М іністерства аграрної політики та продовольства 
Ж 38.2019 № 447);

аидежним чином копії з оригіналів особових медичних книжок персоналу з вчасним 
медичних оглядів (водії, експедитори, вантажники) за формою затвердженою наказом 

«корони здоров’я України від 21.02.2013 №  150. В медичних книжках має бути 
н е даний персонал працює в виробника /постачальника/ або перевізника (водії- 
|  з зам іткою  про допуск до роботи та форму № 140-5/о «М едична карта огляду осіб для 

ІВфоможності займатися відповідним видом діяльності за станом здоров’я».
= Цк)/К, де:

піна за одиницю;
втримані від виробників, офіційних представників та дилерів або надавачами послуг.



гч 
т

.7=129,3+132,2+130,6

1. ФОП Сильченко М.В. -  130,6 грн/кг.
. ФОП Головніна О.О.-129,3 грн/кг.
. ФОП Петрова Г.В. -  132,2 грн/кг.

і чином, загальна очікувана вартість закупівлі складає -  784 200, 00 грн.
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Олександр СНЕЖКО


