(ЕолошЕння
про проведення вiдкритих торгiв
UA-202 1 -05-1 7-002З58-а

НаЙпrенуванпя заDIовника:

ВIДДIЛ ОСВIТИ БАЛАКЛIЙСЬКОi МIСЬКОi РАДИ
XAPKIBcbKoi оБлАстI

Категорiя замовника:

Юридична особа, яка забезпечуе потреби держави
або територiальноi громади

Код згiдно з €ДРПОУ

замовника:

Мiсцезнаходження заIчIовIIика

441-140|4
64207 , YKpaiHa, XapKiBcbKa обл., Балаклiя,

:

вул.I_{ентральна, будинок

1

6

Коптактна особа замовника,
уповIIовirжена здiЙснювати зв'язок з
учасЕиками:

Алла Лебедева, ЗВ09553ВбЗ94,
balakliya.kh@ gmail. соm

Вид предмета закупiвлi:

Товари

Узагапьнена назва предмета
закупiвлi:

Сирнi продукти (сир твердий, сир кисломолочний)

Код за €диним

ДК 021 :201 5:15540000-5: Сирнi продукти

закупiвельЕим

СЛОВIIИКОМ:

Назва предмета
закупiвлi

кiлькiсть

Коди вiдповiдних
класифiкаторiв
предмета закупiвлi
(за паявrrостi)

ToBapiB або

обсяг

виконаfiня
робiт чи
надаЕня

послуг
Сир твердий

сир
кисломолочний

200 кг.

ДК 021:2015:
15540000-5
- Сирнi
продукти
ЩК 02t:2015:

15540000-5

продукти

-

Сирнi

t 1600 кг.

,

Мiсце поставки
ToBapiB або
мiсце
виконання робiт
чи надання
послуг
Украiна,
Вiдповiдно до
документацii

Строк

1

ToBapiB,

виконання
робiт чи
наданЕя
послуг
до З1 грудня
202]_

YKpaiHa,
-.l--

i

:

i

i до

Зt грудня

i 202t

Упrови оплати договору (порядок здiйснення розрахункiв):

Подiя

;;;

Тип оплати ! Перiод, (дпiв)

Поставка товару

Розмiр бюджеткоrо призначення за
кошторисом або очiкуваrrа BapTicTb
предмета закупiвлi:
Щжерело фiнансування закупiвлi:

:

Тип днiв

Розмiр оплати,
100

210 000,00 UAH

(Уо)

,Щжерело фiнансування

закупiвлi i

опис

Мiсцевий бюджет

Сума
210000 UAH

Розмiр плiнiмального кроку
пониження цiни:

1 050,00

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

вiдсутня

КiнцевиЙ строк подання тендерних
пропозицiй:

02 червня 2021 t7:00

Мова тендерпоi пропозицii:

yKpaiHcbKa

Щата та час розкриття тендерних

вiдсутнiй , пiсля завершення електронного аукцiону

Щата та час проведення

0З червня 2021 15:45

Строк, на який уклада€ться рамкова

вiдсутнiй

Кiлькiсть учасникiв, з якими буде

вiдсутня

Вид та умови Еадання забезпечення
пропозицiЙ учасникiв:

вiдсутнi

Розмiр та умови надання
забезпечення виконання договору
про закупiвлю:

вiдсутнi

пропозицiй

електроЕноrо аукцiону:
угода:

укдадеfiо рамкову угоду:

t,

UAH

iе

2з

[оdаmок

1

до тендерноi документацiТ

ТЕХНIЧНI ВИМОГИ
ТА ЯКIСНI ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТУ ЗАКУПIВЛI
на предмет

закупiвлi: Сирlri tlpollyкти (сир тверлий, сир кисломолочний)

ДК 021:2015 - 15540000-5
Найменування продуктiв
харчування
Сир кисломолочний ,
Сир тверлий

9Оlо

Одиницi

Фасчвання

вим.

Кiл-ть

Вiдро або пакет з полiмерноТ
плiвки (1 кг)

кг

1600

плlвка

кг

200

- товари повиннi бути безпечними, придатЕиМи до споживання, правильно маркованими та
вiдповiдати дiючим державним стандартам. Товари не повиннi мiстити небезпечнi дrrя
органiзму речовини, в тому числi штучнi барвники, консерванти, ароматизатори, ГМО.
вiдповiдати показникам безпечностi та якостi для харчових продуктiв, чинним нормативним
документам, затвердженим у встановленому законодавством порядку. Товар повен бути з
етикеткою, в'якiй зазначено: назва харчового продукту, назва та адреса пiдприемствавиробника, вага нетто' склад' дата вигоТовлення, TepMiH придатноСтi, умовИ зберiгання, данi
rrро харчову та енергетичну цiннiсть.

замовник мае право при поставцi кожноi окремот партii товару вимагати проведення
незалежноi експертизи та лабораторних дослiджень щодо якiсних показникiв товару та iх
вiдповiдностi вимогам замовника за рахунок Учасника (Постачальника). В такому виIтадку
учасник зобов'язаний вжити заходiв щодо забезпечення доставки зразкiв товару до
акредитованоi лабораторii (лабораторiя, що акредитована вiдповiдно до вимог Закону
УкраiЪи кПро ocHoBHi принци та вимоги до безпечностi та якостi харчових продlктiв>)
здiйснити onnary вiдповiдних лабораторних дослiджень на умовах та у строки, визначенi
Замовником. Замовник заJIишае за собою право вибору лабораторii, що здiйснюватиме
дослiдження товару щодо якiсних показникiв. На пiдтвердження TaKoi згоди Учасник у
складi тендерноi пропозицiт надас вiдповiдний гарантiйний лист.
замовник ма€ право комiсiйно здiйснювати контроль за вiдповiднiстю санiтарного стану
транспортного засобу, наявнiсть медичних книжок

у осiб що здiйснюють

постачання

продуктiв харчування та вiдповiднiсть транспортного засобу поданого в пропозицii.

Вимоги щодо якостi товару, умов та TepMiHiB поставки:
повинен мати необхiднi копiТ сертифiкатiв якостi виробника або
реестрацiйне посвiдчення, або висновок державноТ санiтарно-епiдемiологiчноi експертизи,
1. Товар, що постача€ться,

24

або iншiй подiбний документ, що пiдтверджус вiдповiднiсть товару вимогам, встановленим
до нього загальнообов'язковими наtериторii Украiни нормами та правилами, повинен бути
оформлений вiдповiдно до вимог законодавства УкраiЪи.

2. СтроК придатностi

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

4.поставка товару - лрiбними партiями протягом 1 (одного) дня з дати отримання
письмового чи усного замовлення. .Щоставка i розвантаження товару здiйснюеться

спецтранспортом, силами та за рахунок ПостачЕuIьника.

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

6.

i

кiлькостi здiйснюсться уповноваженими

У

разi виявлення неякiсного товару або такого, Що не вiдповiдас умовам договору,
постачальник зобов'язаний замiнити неякiсний товар протягом однiеi доби з ,оra"rу
виявлення неякiсного товару, без будь-якоi додатковоi оплати з боку Замовника.
7,учасник визначае uiну з }рахуванням ycix своiх витрат, податкiв i зборiв, що сплачуються
або мають бути сплаченi, у тому числi транспортнi витрати та витрати пов'язанi з вантажно-

розвантажув€uIьними

роботами.

{,

