ОГОЛОШЕННЯ
про проведення вiдкритих торгiв
UA-202

НаймепувапЕя замовпика:

1

-04- 1 6-001

11

9-с

ВIДДШ ОСВIТИ БАJIАКJIIЙСЬКОI MICьKOI РАДИ

,xAPKIBCbKoi оБлАстI

Категорiя замовпика:
Код згiдно з €ЩРПОУ

Юридична особа, яка забезпечу€
або територiальноi громади

замовника:

потреби держави

44tt40l4

Мiсцезнаходжепня замовIIика:

64207, YKpaiHa, XapKiBcbKa обл., Балаклiя,
вул.Щентральна, будинок 1 6

Контактна особа замовЕика,
уповноважена здiЙснювати зв'язок з

Алла Лебедева, 3В09553В6394,
balaНiya.kh@ gmail. com

учасниками:

.

Вид предмета закупiвлi:

Товари

УзагальпеЕа назва предмета
закупiвлi:

Молочнi продукти(йогурт)

Код за €диним
словником:

ЩК 021:2015:15550000-В: Молочнi продукти

Назва
предмета
закупiвлi

закупiвельЕим

Коди вiдповiдпих
класифiкаторiв
предмета закупiвлi
(за наявностi)

кiлькiсть

ToBapiB або

обсяг
викоfiання
робiт чи

надаfiIIя

Мiсце поставки

ToBapiB або мiсце
викоIIаЕIIя робiт
чи fiадаппя

послуг

послуг
ЩК 021:2015:

-

15550000-В
Молочнi
продукти рiзнi

Умови оплати договору (порядок здiйспенпя
розрахункiв):
Ii

Розмiр бюджетного призfiачеfiпя за
кошторисом або очiкувана BapTicTb
предмета закупiвлi:
,Щжерело фiнансуванпя закупiвлi:

Щжерело фiнансування закупiвлi

9з з96,00 UAH

рiзнi

Строк
поставки

ToBapiB,

виконапЕя
робiт чи
надашЕя
послуг

93396 UAH

Мiсцевий бюджет
Розrr,riр мiнiмального
пониження цiни:

кроку

466,9В UAH

Математична формула, яка буде
застосовуватися при проведеннi
електронного аукцiоЕу для
визIIачення показникiв iнших
критерiiв оцiнки:
КiпцевиЙ строк подання
пропозицiй:

тендерfiих

Мова тендерноi пропозицii:
Щата та час розкриття
пропозицiй

03 травня 2021 13:00

yKpaiHcbKa

теЕдернпх

Дата та час проведеЕЕя
електронного аукцiону:

Строк, на якиЙ укJIадаеться
угода:

вiдсутня

вiдсутнiй, пiсля завершення електронного аукцiону
05 травня 2021 15:02

рамкова

вiдсутнiй

буде

вiдсутня

Кiлькiсть учасникiв, з якими

укJIадеfiо рамкову угоду:

Вид та умови наданЕя
пропозицiй учаспикiв:

забезпечення

Розмiр та умови{IадаIIпя
забезпечеЕня викопаЕня договору
про закупiвлrо:

вiдсутнi
вiдсутнi

,Щоdаmок 1

до тендерноi документацii

ТЕХНIЧНI ВИМОГИ
ТА ЯКIСНI ХАРАКТЕРИСТlД<И IIPEДiIETY ЗАКУТIIВЛI
на предмет закупiвлi: Молочнi продукти (йоryрф (ЩК 021:2015
8).

J\ъ

НайменуваЕЕя товару

1

1

Од.

вимiру

п/п
2

Иоryрт

а

J

Кiлькiст
ь
4

Кг
(0,400)

|720

-

15550000-

Якiснi харЕжтеристики
5

Иоryрт ДСТУ 4З4З :2004 Жирнiсть
1,50lо ,фасрання - 0,400 кг. Зовнiшнiй вигляд i
консистенцiя: однорiдна, вОязка, з нормаJIьною
хIтггедiяльнiстю мiкрофлори кефiрноi закваски.
Смак та запах: чистий, кисломолочний, без
cTopoHHix присмакiв i запахiв. Колiр: молочнобiлий, рiвномiрний за всiею масою.

- товари повиннi буги безпечними, придатними до споживаIIня, прЕlвильно марковaними
та вiдповiдаlи дiючим держaвним стt}ндарftшI. Товари не повиннi мiстити небезпечнi для
оргапiзму речовини, в тому числi шц..rнi барвники, консерванти, ароматизатори, ГМО.
Вiдповiдати показникаtri безпечностi та якостi дJIя харчових продуктiв, чинним
НОРМаТИВНИМ ДОКУIt(еНТ€llu, ЗаТВеРДЖониМ у встilновленому з€lконод€lвством
порядку. Товар
повен буги з етикоткою, в якiЙ зазначено: назва харчового продукту, назва та адреса
пiдприемства-виробника, вага нетто, скJIац, дата виготовлення, TepMiH придатностi, уtиови
зберiгшrня, даJIi rrро харчову та енергетичну цiннiсть.
Заrrловник мае прЕlво при постulвцi кожноi окремоi партii товару вимагати проведення

незаJIежноi експертизи та лабораторних дослiджень щодо якiсних показникiв товару та
вiдповiдностi вимогалл заNdовника за рчжунок Учасника (Постача.тlьника). В такому

ix

випадку Учасник зобов'язапий вжити заходiв щодо забезпечення достtlвки зразкiв товару
до акредитованоi лабораторiТ (лабораторiя, що акредитовшrа вiдповiдно до вимог Закону
Украrни <Про ocHoBHi принци та вимоги до безпечностi та якостi харчових продуктiв>)
здiйснити оплату вiдповiдних лабораторних дослiдкень на yмoBtlx та у строки, визначенi
Замовником. Замовник зtlлишае за собою право вибору лабораторii, що здiйонюватиме
дослiдження товару щодо якiсних показникiв. На пiдтвердження такоТ згоди Учасник у
складi тендерноi пропозицii надае вiдповiдний гараrrтiйний лист.
Заrr,rовник мае право комiсiйно здiйснювати контроль за вiдповiднiстю саrriтарного стану
трЕlнспортного засобу, наявнiсть медичних кЕижок у осiб що здiЙснюють постачання
продУктiв харчуваIIня та вiдповiднiсть трЕшспортного засобу поданого в пропозицii.

Вимоги щодо якостi товару, умов та TepMiHiB поставки:
1. Товар, що постачаеться, повинен мати необхiднi копii сертифiкатiв якостi виробника
або реестрацiйне посвiдчення, або висновок державноi сшliтарно-епiдемiологiчrrоi
експертизи, або iншiй подiбний док)дdент, що пiдтверджуе вiдповiднiсть товару вимог€tп{,
встановленим до нього зага_шьнообов'язковими на територii УкраiЪи норм€lп4и та
прzlвилtlп{и, повинеЕ бути оформлений вiдповiдно до вимог зчlконодавства Украiни.

2. Строк придатностi ToBapiB на донь поставки повинон стчlновити не менш 80% вiд
загального строку придатностi.

передаватися ycTaHoBi в неушкодженiй упаковцi, яка забезпечуе
цiлiснiсть товару та збереження його якостi пiд час транспортуваIIня.

З. Товар повинен

4.Поставка товару - дрiбними партiями протягом 1 (одного) дrrя з дати отримання
письмового чи усного з€lI\,1овлення. ,Щоставка i розвантшкення товару здiйснюеться
спецтранспортом, силtlпdи та за рчжунок Постачальника.
5. Приймання товару по якостi, комплектностi
предстzlвникаN{и обох CTopiH.

i кiлькостi здiйснюеться уIIовнова)кеними

6. У разi виявленнrI неякiсного товару або такого, що не вiдповiдае уN{овап4 договору,
Постачальник зобов'язаrrий за.плiнити неякiсний товар протягом однiеi доби з моменту
виявлення неякiсного товару, без будь-якоi додатковоi оплати з боку Заrrловника.
7.Учасник визначае цiIry з ур€lхувzlнням ycix cBoik витрат, податкiв i зборiв, що
сплачуються або мають буги сплаченi, у тому числi транспортнi витрати та витрати
пов'язанi з вантa"lкно-розвантarкувальними роботаrrли.

