
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 Ковбаса 
варена в/с

15131130-5 — 
Ковбаси

6 200 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:
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.
Якість товару: повинна відповідати національним стандартам, технічним вимогам Замовника 
та підтверджуватись відповідними документами (декларація виробника, висновок державної 
санітарно-епідеміологічної експертизи, сертифікати відповідності та/або інші необхідні за 
діючим законодавством документи) на кожну партію Товару, які надаються під час поставки 
Товару. За наявності ГМО у складі продукту у будь-якій кількості, продукція постачанню не 
підлягає.
У разі виникнення сумнівів/суперечки щодо якості поставленого Товару проводиться його 
незалежна експертиза в уповноважених на це установах чи організаціях. Оплата вартості 
експертизи Товару сплачується Постачальником.
Строк придатності товару повинен становити не менше 75 % від терміну зберігання даного 
виду товару з дня поставки його на склад Замовника.

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, методом направлення не менше 3- 
х письмових запитів цінових пропозицій (електронною поштою) виробникам, офіційним 
представникам та дилерам, постачальникам конкретного товару:

1. ФОП Беляева Л.М. - 995 100,00 грн;
2. ФОП Бесова О.І. - 992 000,00 грн;
3. ФОП Руденко С.О. - 989 830,00 грн.
Таким чином, очікувана вартість з урахування середньоарифметичного 

значення масиву отриманих даних становить - 992 310,00 грн (дев’ятсот дев’яносто 
дві тисячі триста десять гривень 00 копійок).

Начальник продовольчої служби 
підполковник
_.__.2022р

Олександр СНЕЖКО


