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ОГОЛОШЕННЯ
про проведення вiдкритих торгiв
UA-202 1-02-1 6-002252-ь

Найменувапня

ВIДДIЛ ОСВIТИ БАЛАКЛIЙСЬКОi MICЬKOI РАДИ

замовIIика:

XAPKIBCЬKOI ОБЛАСТI

Юридична особа, яка забезпечуе потреби держави
або територiальноi громади

Категорiя замовника:
Код згiдно з €ДРПОУ

44t1,40L4

замовника:

642О1, YKpaiHa, XapKiBcbKa обл., Балаклiя,

Мiсцезнаходження замовника:

вул,I]ентральна, будинок 16

Коптактна особа замовника,
уповновarжепа здiЙснювати зв'язок з
учасниками:

Алла Лебедева, ЗВ095 53В6394,
balakliya,kh@ gmail.com

Вид предмета закупiвлi:

Товари

Узагальнена назва предмета
закупiвлi:

Картопля та картоплянi вироби

Код за €диним
словником:

ДК 021:2015:15З10000-4: Картопля та картоплянi
вироби

закупiвельЕим

-,-.......--,]---..---'.'

Назва
предмета
закупiвлi

Коди вiдповiдних
; класифiкаторiв.
, прещмета закупrвлr
; (за gаявностi)

;

l
I

]

ДК 021:2015:
, tSзtOоо0-4
- Картопля
вироби
картоплянi
та
:
:

]

обсяг
i виконапня
; робiт чи
i надання
i

.

ПОСЛУГ

14000 кг,

Мiсче

поставки i Строк

поставки
i ToBapiB або мiсце i
ToBapiB,
i
впконання
робiт
!
i викоцаIIня
j чи падання
j послуг
1 робiт чи
надашня

1 ToBapiB або

]

I

i Картопля

l Кiлькiсть

ii
]

i
i

1

t

послуг

__J
*--:-_ *
**-4*--^грудня
] YKpaiHa,
i по _31
i 202t
i Вiдповiдно до
l документацii
__]

1

l

i

i

i

упrови оппати договору (порядок здiйсненrrя розрахункiв):

Подiя
Поставка товару

опис тип оплати Перiод, (днiв)
пiсляоплата

з0

Розмiр бюджетного призЕачеЕня за
кошторисом або очiкувапа BapTicTb
предплета закупiвлi:

16в 000,00 UAH

Розмiр мiвiмального кроку
поffижеЕIIя цirrи:

в40,00 UAH

Тип днiв

Розмiр оплати,

Календарнi

100

(%)

,

Математична формула, яка буде
застосовуватися при проведеннi
електронного аукцiону для
визначення показЕикiв iнших
критерiiв оцiнки:

вlдсутня

КiнцевиЙ строк подаIIня тендерfiих
пропозицrи:

04 березня 2021 17:00

Мова тендерноi пропозицii:

yKpaiHcbKa

вiдсутнiй

,
l,

Вид забезrrечення тендерних
пропозицii (якщо замовник вимага€
його надати):

.
i

пропозицii (якщо замовIIик вимага€
Його надати):

Дата та час розкриття тендерних
пропозицiй
Дата та час проведеЕня
електронЕого аукцiону:

вiдсутнiй

вiдсутнiй, пiсля завершеЕня електронfiого аукцlону
05 березня 2021 13:54

вiдсутнiй

.

iлькiсть учасникiв, з якими буде
укладеЕо рамкову уrоду:

*

вiдсутня

2з

flоdаmок

I

до тендерноi документацiТ

ТЕХНIЧНI ВИМОГИ
ТА ЯКIСНI ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТУ ЗАКУПIВЛI
на предмет закупiвлi:

Jю

пlп

Картопля та картоплянi вироби (ЩК 021:2015 _ 15310000-4)

Найменування товару

Од.

вимiру
2

1

а

J

кiлькiсть
4

.

Якiснi характеристики
5

Продукцiя мас бути цiла, чиста, суха,

непроросла, не позеленiла, без механiчних
пошкоджень. Запах, властивий даному
сорту, без стороннього запаху i смаку,
округло-овальноi форми. Не допуска€ться

наявнiсть в'ялих овочiв

з

легкою
морщинiстю, роздавлених, половинок i
частин
овочiв,
пошкоджених

сiльськогосподарськими шкiдниками та
хворобами, пiдморожених, запарених та
наявнiсть землi, органiчних i мiнерilльних
домiшок. Розфасована в ciTKax вагою 20-25

кг
1

Картопля

14000

кг.
Товари, що постачаються повиннi мати
необхiднi сертифiкати якостi виробника,або

декларацiю виробника або висновок
державноi санiтарно-епiдемiологiчноi
експертизи, або iншiй подiбний докулиент,
що пiдтверджуе вiдповiднiсть товару
вимогам, встановленим до нього
загальнообов'язковими на територii УкраiЪи
нормами i правилами, повинен бути
оформлений вiдповiдно до вимог
законодавства УкраiЪи.

- товари повиннi бути безпечними, придатними до споживання, правильно маркованими та
вiдповiдатИ дiючиМ державниМ стандартаМ. ТоварИ не повинНi мiстити небезпечнi для
органiзму речовини, в тому числi штучнi барвники, консерванти, ароматизатори, гмо.
вiдповiдати показникам безпечностi та якостi для харчових продуктiв, чинним нормативним

J

24

,ri

,';iE

'''-l,a

,,;Ё*
законодавством порядку. Товар повен бути з
документtlм, затвердженим у встановленому
-.j
нЕlзва та адреса лiдприемства_,
етикеткою, в якiй зазначено: назва харчового продукту,
зберiгання-, дшri
'.aý
виробника, вага нетто, склад, дата виготовлення, TepMiH придатностi, умови
:;lчj!

-,:т

-л_л--,

ЗамoвникмaспpaBoпpипoсTaBцtкoжнoioкpемoiпapтiiToBapyBиМaгaTипpoBеДення
,*
якiсних показникiв товару Taix , ,
незалежноi експертизи та лабораторних доaпiд*arпь щодо
(Постачальника)_ В такомувипадку , ,],,, , '.iý
вiдповiдностi вимогам заN{овника за рахунок Учасника
-;;
зразкiВ товару дО
'
Учасник зобов'язаний вжити заходiвщодо забезпе.r"rr" доставкИ
,
вимог Закону
акредитованоiлабораторiт (лабораторiя, що акредитованавiдповiдно до
:,:ii
украiни <про ocHoBHi принци ru u"ror" до безrrе,rностi та якостi харчових_проlryl:]]]__,
та у строки,
здiйснити оплату вiдповiдних лабораторних дослiджень на умовах
,,i
ЗДiЙСНЮВаТИМе ,, . ' ',,ii
замовником. замовник залишае за собою право вибору лабОРаТОРiТ, ЩО
:
На пiдтвердження ТаКОi ЗГОДИ УЧаСНИК
,' ', . .iii
дослiдження товару щодо якiсних ,ron*r"*i".
: j'',ii
складi тендерноi.rроrrо."чii надае вiдповiдний гарантiйний
санiтарного
";i-:
.,,il
Замовник^nu. rrрй комiсiйно здiйснювати контроль за вiдповiднiстю
постачання
здiйснюють
осiб
цо
книжок
медичних
у
транспортного засобу, наявнiсть
u
:ji
пролуктiв харчування та вiдповiднiсть транспортного засобу поданоГО

лист,

BимoгиЩoДoякocтiToBаpу'yMoBтатepмiнiвпoставки:

визначен1
У
стану

.

,',|!,,

"|О"ОЗ"Чii, ,,.
або

,,..+

i
сертифiкатiв якостi виробника
_i
1. Товар, що постачаеться, повинен мати необхiднi копiт
_,i:'j
або висновок державноi санiтарно-епiдемiологiчноi експертизи, .:i
ресстрацiйне посвiдчення,
.р
товару вимогам, встановленим
аьо шшlи подtоний документ, що пiдтверджус вiдповiднiсть
-'1.
' '"!,'
УкраiЪи нормамИ Та ПРаВИЛаМИ, ПОВИНеЕ б}ТИ'."
,!i
до нього зага.пьнообов,язковими на територii
.r,ij
оформлений вiдповiдно до вимог законодавства

украiни.

2. Строк придатностi

ToBapiB

загаJIьного строку придатностi.

на день поставки гIовинен становити не менш 80%

вiд

'':,'!

