ОГОЛОШЕННЯ
про проведення вiдкритих торгiв
UA-202 1_02-26-002 142-ь

,IlаЙruепуванfiя заDIовнIIка:

ВIДДIЛ ОСВIТИ БАЛАКЛIЙСЬКОi MICЬKOI РАДИ
xAPKIBCbKoi оБлАстI

Категорiя замовпика:

Юридична особа, яка забезпечуе потреби держави
або територiальноi громади

Код згiдно з €ДРПОУ

замовника:

Мiсцезнаходження заtllовпика:

44tl401,4
6420"7, YKpaiHa, XapKiBcbKa обл., Балаклiя,
1 6

вул.I_{ентральна, будинок

Коптактна особа заil{овника,
уповЕоважена здiЙснювати зв'язок з

Алла Лебедева, ЗВ09553В6394,
balakliya.kh@ gmai}. com

Вид предмета закупiвлi:

Товари

Узагальпена назва предмета
закупiвлi:

Олiя соняшникова рафiнована

ItrIаспиками:

Код за €диним

закупiвельним

Рафiнованi олii та жири

СЛОВIIИКОМ:
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Мiсце поставки
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Розмiр бюджетного призЕаченЕя за
кошторисом або очiкувана BapTicTb
предмета закупiвлi:
,Щжерело

1

з:j::_:Ф:Ti::,gij
Б;**Тiч _*_ __ _:

7з 200,00 UAH

фiнансування закупiвлi:
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k-

"

-

1днi1)

l

опис

iCyMa

l
i
l
,

l
1

1

l
l
l
l
l
l

7з200 UAH

Мiсцевий бюджет
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366,00 UAH

пониж( эння цiни:
платдмятtlrrrта
lцllrаlдц
IrlqtЕt

rbrт
чrvlrl'lJJrцr

rulц

vJ|l+v

застосовуватися при проведеннr
електронного аукцiону для
визначенЕя

показникlв

вiдсутня

lнших

17 березня 2021 14:00

yKpaiHcbKa

вiдсутнiй

вiдсутнiй

Щата та час

пропозицiй

розкриття тендерних

вiдсутнiй, пiсля завершення електронного аукцiону
1В березня

Строк, на якиЙ укJIада€ться
угода:
.

рамкова

Кiлькiсть учасникiв, з якими буде
укладеЕо рамкову угоду:

*

вiдсутнiй

вiдсутня

202t IЗ:29

2з

,Щоdаmок

l

до тендерноi докlментацii

ТЕХНIЧНI ВИМОГИ
ТА ЯКIСНI ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТУ ЗАКУПIВЛI
на предмет закупiвлi: Олiя соняшникова рафiнована (ЩК 021:2015

ль
з/п
1

лъ
з/п.

Найменування предмету закупiвлi
Олiя соняшникова рафiнована, в Tapi вiд

Найменування
товару

1

до 5 кг

-

15420000-8)

одиниця
вимiру

кiлькiсть

кг

1200

Якiснi характеристики товару

Олiя соняшникова рафiнована дезодорована виморожена
виготовлена згiдно ДСТУ 4492:2005 кОлiя соняшникова.
Технiчнi умови).

Консистенцiя: рiдка, свiтло-жовтого коJIьору, rrрозора без
осаду. Запах i смак: без cTopoHHix присмакiв, гiркоти та
запахiв.
1.

олiя соняшникова
рафiнована

Ё

Маркування: на кожнiй одиницi фасування повинна бути
наступна iнформацiя: назва харчового продукту, назва та
адреса пiдприемства-виробника, маса нетто, склад, дата
виготовлення, TepMiH придатностi та умови зберiгання, данi
про харчову та енергетичну цiннiсть. На момент поставки
TepMiH придатностi до споживання товару повиIIен складати
не менше 80% вiд загального TepMiHy придатностi до
споживання.

j
24

- товари повиннi бути безпечними, rтридатними до споживання, правильно маркованими та,
вiдповiдати дiючим державним стандартаI\4. Товари не повиннi мiстити небезпечнi для
органiзму речовини, в тому числi штучнi барвники, консерванти, ароматизатори, ГМО.
Вiдповiдати покчlзникам безпечностi та якостi для харчових продуктiв, чинним нормативIIим.
документам, затвердженим у встановленому законодавством порядку. Товар повен бути з
етикеткою, в якiй зiLзначено: назва харчового продукту, нЕвва та адреса пiдприемства-.
виробника, вага нетто, склад, дата виготовлення, TepMiH придатностi, умови зберiгання, дацi
про харчову та енергетичну цiннiсть.
Замовник мас право при поставцi кожноi окремоi партii товару вимагати проведення
нeзЕ}ЛежнoТeкспepтизитaлaбopaTopнихДocлiДжeнЬЩoДoякiснихпoкaзникiвToBapyтaik
вiдповiдностi вимогам замовника за рахунок Учасника (Постачальника). В такому випадку
Учaсникзoбoв'язaнийвжитизаxoДiвЩoДoзaбезпечeнняДoсTaBкизpaзкiвToBapyДo
акредитованоi лабораторii (лабораторiя, що акредитована вiдповiдно до вимог Закону
УкраiЪи кПро ocHoBHi принци та вимоги до безпечностi та якостi харчових продуктiв>)
здiйснити оплату вiдповiдних лабораторних дослiджень на умовах та у строки, визначенi
Замовником. Замовник зrlJIишае за собою право вибору лабораторii, що здiйснюватиме
дослiдження товару щодо якiсних показникiв. На пiдтвердження такоТ згоди Учасник у
складi тендерноi пiопозичii надае вiдповiдний гарантiйний
Замовник мас право комiсiйно здiйснювати контроль за вiдповiднiстю санiтарного стану
трансrrортного засобу, наявнiсть медичних книжок у осiб що здiйснюють tIостачання
пpoдyктiвxapчyBаннятaвiДпoвiднicтьTpaнспopTнoгoзaсoбyПoДaнoгoвпpoпoзицii.

лист.

'

i

Вимоги щодо якостi товару, умов та TepMiHiB поставки:
.:

копii сертифiкатiв якостi виробника або
реестрацiЙне посвiдчення, або висновок державноi санiтарно-епiдемiологiчноi експертизи,
або iншiй подiбний документ, Iцо пiдтверджуе вiдповiднiсть товару вимогам, встановленим.
до нього загЕrлЪнообов'язковими на територii Украiни нормами та правилами, повинен бути
1. Товар, що постачаеться, повинен мати необхiднi

оформлений вiдповiдно до вимог законодавства

УкраТни.

:

2. Строк rrридатностi

ToBapiB на день поставки повинен становити не менш 80% вiд
загаJIьного строку придатностi.
3. Товар повинен передаватися ycTaнoBi в неушкодженiй упаковцi, яка забезпечуе цiлiснiсть
товару та збереження його якостi пiд час транспортування.
,:

лрiбними партiями протягом 1 (одного) дня з дати отримання
усного замовлення. Щоставка i розвантаження товару здiйснюсться

4.Поставка товару

письмового

чи

-

спецтранспортом, силами та за рахунок Постачальника.

5. Приймання товару по якостi, комплектностi
представниками обох CTopiH.

6.

i

кiлькостi здiйснюсться уповноваженими

У

разi виявлення неякiсного товару або такого, що не вiдповiдае умовам договор}a,'
Постачальник зобов'язаний замiнити неякiсний товар протягом однiеТ доби з моменту.
BияBЛеннянеякiснoгoToBapy'безбyль-якoiДoДaткoвoioплaтизбoкyЗамoвникa

