ОГОЛОШЕННЯ
про проведення вiдкритих торгiв
UA-202 1-02-1 1-009691-а

НаЙменуваЕня замовЕика:

ВIДДШ ОСВIТИ БАЛАКЛIЙСЬКОi MICЬKOI РАДИ
xAPKIBcbKoi оБлАстI

Категорiя замовЕика:

Юридична особа, яка забезпечуе потреби держави
або територiальноi громади

Код згiдно з €ДРПОУ

замовЕика:

441|40I4

МiсцезпаходженЕя замовIIика:

64207, YKpaiHa, XapKiBcbKa обл., Балаклiя,
вул.Щентральна, будинок 16

Коптактпа особа замовIIика,
уповновirжена здiЙсвювати зв'язок з
учасЕиками:

Алла Лебедева, ЗВ09553В6394,
baIaНiya. kh@ gmail. com

Вид предмета закупiвлi:

Товари

Узагальrrена Еазва предмета
закупiвлi:

Масло вершкове (Масло вершкове з yMicToM жиру

закупiвельним

Код за €дипим
словником:

Назва

ДК

****.l"**---

предмета
закупiвлi
-i

ьiд72,5О/о до В5%)

|

Коди вiдповiдних

iкласифiкаторiв
l.

l предмета закупrвлr
i (за rrаявностi)
l"
i

1

:201 5: 1 55З0000-2 : Вершкове масло

Ki;;"i;;;-

ToBapiB або

обсяг

викоЕаIIня
робiт чи
надаЕня

*---".***^-l

i-..--*-^----'l Мiсце поставки
i ToBapiB або

1330 кг,

ДК 021:2015:
15530000-2 Вершкове масло

Строк
поставки

мiсце виконапЕя
чи ЕадашЕя
: робiт

ToBapiB,
викоЕаIIЕя
робiт чи
надаЕIIя

:

i ПОСЛУГ

послуг

t

Масло
вершкове
(Масло

02

i

поспуг

,,,,,,,,,,,. _..*.t--,. _,-*,,,,
I

i YKpaiHa,
:

до З1 грудня

202t

Вiдповiдно до

i ДОКУМеНТаЦI1

Умови оплати договору (порядок здiйснення розрахункiв):
Подiя
Поставка товару

опис тип оплати Перiод, (днiв)
яоплата: 10

Розмiр бюджетного призЕачення за
кошторисом або очiкуваrrа BapTicTb
предмета закупiвлi:

зi9

200,00 UAH

Тип днiв

Розмiр оплати,

Календарнi

100

(О/о)

Розмiр мiнiмального кроку
поЕиження цiни:

1 596,00 UAH

Математична формула, яка буде
застосовуватися при проведенЕr
епектронЕого аукцiоЕу для
визначепня показникiв iнших
критерiiв оцirrки:

вiдсутня

КiнцевиЙ строк подаЕня тендерних
пропозицiй:

27 лютого 2021 17:00

Мова тендерноi пропозицii:

yKpaiHcbKa

Розмiр забезпечення тешдерних
пропозицii (якщо замовник вимага€
його надати):

вiдсутнiй

Вид забезпечеЕня теЕдерЕих
пропозицii (якщо замовник вимага€
йоrо надати):

вiдсутнiй

час розкриття теЕдерншr
пропозицiй

вiдсутнiЙ, пiсля завершення електронного аукцiону

Щата та час проведення

01 березня 202I t4:22

Щ,ата та

електроЕIIоrо аукцiопу:

Строк, на який ук"пада€ться
угода:

рамкова

KiлbKicTb учасникiв, з якими буде
укладеЕо рамкову уrоду:

*

вiдсутнiй

вiдсутня

2з

,Щоdаmок 1
до тендерноI докlментацii

ТЕХНIЧНА СПЕЦИФIКАЦIЯ
Iнформацiя про необхiднi технiчнi, якiснi та кiлькiснi характеристики предмета
закупiвлi

Масло вершкове (Масло вершкове
Код

-

15530000-2)

Фасування

Масло вершкове (Масло вершкове
з yMicToM жиру вlд72,,5О/о до 85 %)

Пачка

(ЩК 021:2015

1.

021:2015

yMicToM жиру вlд72r5О/о ло 85 %)

Найменування

лъ
1

ЦК

з

-

15530000-2)

Кiлькiсть

-

кг.

1330

200 гр

Послуги та витрати, якi обов'язково надае учасник та включае в цiну товару:

- доставка товару до мiсця, передбаченого цiею документацiсю;
- фасування, пакування, навантажеЕня та розвантажеЕня

2. Загальнi

умови поставки ToBapiB:

-.Щоставка товару здiйснюеться учасником-переможцем протягом 2021 року до кожного
закладу окремо, згiдно з графiком та маршрутом постачання на пiдставi заявок Залловника на
протязi 3 робочих днiв з моменту отримання зzжвки.

Продукцiя повинна бути запакована у пакети (групове пакування), укJIадена в
багатооборотнi ящики з полiмерних матерiалiв вzгою згiдно зaulвки дJut кожного закладу
окремо з обов'язковим маркуванням на етикетцi, та вказана вага продукцii.

- Виконавець зФезпечуе суворе дотримання правил прийому сировини, вiдповiдностi
(якостi) та TepMiHiB придатностi продуктiв, а також дотримання санiтарно-гiгiенiчних вимог.
Строк придатностi ToBapiB на день поставки повинен становити не менш 80% вiд загального
строку зберiгання.
,

-

Товар, що постачаеться мас бути вiтчизняного походження.

24

Замовнику товари, передбаченi цiею
Учасник повинен передати (поставити)
з пiдтвердженням cTpoKiB
йдrrоuiдu. }моВам (ГОСТ, ту) дстУ

-

документацiuо, "nrcr" "*"*
партii ToBapiB,
придатностi для кожноi oKpeMoi

паРТii ПОВИННi ВiДПОВiДаТИ
та асортимент ToBapiB в межах кожноТ
якiсть та безпечнiсть ToBapiB, та
пiдтверджують
Iцо
документах,
ilоказникам, вк€Iзаним у
_ Фактична кiлькiсть

супроводжують партiю;

-Кiлькiсть,асорТиМенттоварiвТаiхфасУванняВМежахкожноiокреМоlПарТ1l
заявцi на
вiд фактичноi потреби, та вказусться у
залежностi
в
замовником
визначаеться
засобiв зв'язку
замовником постачальнику за доIIомогою

що

надсилаеться
(поштою, факсом, особисто, тоцо)]

поставку,

- Поставка товару мае здiйснюватися
продуктlв,
для перевезення харчових
3.

на

обладнаний
автотранспортi, що призначений та

вiдповiдати:
Якiсть rrредмету закупiвлi повинна

ЗаконУУкраiни<ПробезпечнiстьтаякiстьхарчоВихпродУктiв>.

повиннi
транспортування, виробництва, тощо
його
час
пiд
товар
запропонований
на
передбаченi законодавством Украiни,
застосовув а-Iисязаходи iз захисту довкiлля,
та години,
Поставка здiйснюсться в робочi днi
замовника,
i якiстю здiйснюеться представником
5. Прийман* i;;py за кiлькiстю
патент, розмiри деталей,
* yci rrосилання на конкретну торгiвельну марку чи форму,
його походження або виробника
конструкцiю або тиII предмета закупiвлi, джерело

4.

як вираз <або eKBiBыIeHT),
a

