ОГОЛОШЕННЯ
про проведення вiдкритих торгiв
UA-202 1-02-1 6-002534-с

ВIДДIЛ ОСВIТИ БАЛАКЛIЙСЬКОi MICЬKOI РАДИ

Найменування замовника:

xAPKIBCbKoi оБлАстI

Категорiя замовника:

Юридична особа, яка забезпечуе потреби держави
або територiальноi громади

Код згiдпо з €ДРПОУ замовника:

441140L4

МiсцезнаходженЕя замовIIика:

642О1, YKpaiHa, XapKiBcbKa обл., Балаклiя,
вул.I_{ентральна, будинок 1 6

Контактна особа замовника,
уповIIовIDкена здiЙснювати зв'язок з
учасЕиками:

Алла Лебедева, 380955386З94,
baiakliya.kh@ gmaii.com

Вид предмета закупiвлi:

Товари

Узагальнена назва предмета
закупiвлi:

Цукор i супутня продукцiя

Код за €диним
сповпиком:

назва
"р"Й"ru
;fi;Ы

вiдповiдних
i клiсифi"аторiв
i

i

ДК 021:2015:15ВЗ0000-5: Щукор i супутня продукцiя

закупiвельним

Коди

Кiлькiсть
, ToBilpiB або

i

.

заliупiвлi ] обсяi

2

цаявностi)
i ::;liJ,т""
ipoorT чи

"рЬп*Ьru
(Ja ------i

,

:

Мiсце пос,тавки

,

Строк

лdл
_-iл,-а
мiсце i поставки
-л_л_:_
або
' ToBapiB
викоЕанНя робiТ , ToBapiB,
i виконаЕIIя
i чи
послуг
1 робiт чи

надання

Умови оплати договору (порядок здiйснення розрахункiв):

Розмiр бюджетного призначеfiня за
кошторисом або очiкуваrrа BapTicTb
предмета закупiвлi:

72 000,00 UAH

Розмiр мiнiмальпого кроку
поЕиження цiни:

360,00 UAH

i-лл-оо-r,

i

Математична формула, яка буде
застосовуватися при проведенЕr
електронЕого аукцiону дпя
впзЕачеfiЕя показЕикiв iнших
критерiiв оцiнки:

вiдсутня

Кiнцевий строк поданЕя тендерних
пропозицiй:

04 березня 2021 17:00

Мова тендерноi пропозицii:

yKpaiHcbKa

Розмiр забезпечепня тендерних
пропозицii (якщо замовIIик вимага€
його падати):

вiдсутнiй

Вид забезпечеЕЕя теЕдерЕи](
пропозицii (якщо замовник вимагае
його надати):

вiдсутнiй

Дата та час розкриття тендерЕих
пропозицiй

аукцiону
вiдсутнiЙ, пiсля завершення електронного
05 березня 2021 14:30

Щата та час проведення

електронЕого аукцiоrrу:
Строк, на якиЙ ук-пада€ться
угода:

рамкова

Кiлькiсть учасникiв, з якими буде
укJIадеЕо рамкову угоду:

вiдсутнiй

вiдсутня

2з
,Щоdаmок 1

до тендерноi документачii

ТВХНIЧНI ВИМОГИ
ТД ЯКIСНI ХДРДКТЕРИСТЛ,КИ ПРЕДМЕТУ ЗДКУПIВЛI
на предмет закупiвлi: Щукор i супутня продукцiя

кiлькiсть

Найменування

ЦК

021:2015

-

15830000_5)

Технiчна характеристика товару

вимlру
солодкий, без стороннього rrрисмаку l запаху, як у
сухому виглядi, так i у його водному розчинi,
Розчин цукру повинен бути прозорим, без
нерозчинного осаду, механiчних або iнших
cTopoHHix домiшок. Фасовка по 10-50

правильно маркованими та
- товари повиннi бlти безпечними, придатними до споживання,
мiстити небезпечнi для
вiдповiдати дiючим державним стандартам. Товари не повиннi
консерванти, ароматизатори, гмо,
органiзму речовини, в тому числi штучнi барвники,
продуктiв, чинним нормативним
вiдповiдати показникам безпечностi та якостi для харчових
законодавством порядку, Товар повен бути з
документам, затвердженим у встановленому
назва та адреса пiдприсмстваетикеткоЮ, в якiй зазначено: назва харчового продукту,
придатноСтi, умовИ зберiгання, данi
виробника, вага нетто' склад' дата вигоТовлення' TepMiH
про харчову та ёнергетичну цiннiсть,
товару вимагати проведення
замовник мае право при поставцi кожноi окремоi партiт
якiсних показникiв товару та ix
незалежноi експертизи та лабораторних дос;iджень щодо
(постачальника), В такому випадку
вiдповiдностi вимогам замовника за рахунок Учасника
зразкlв товару до
учасник зобов'язаний вжити заходiв щодо забезпечення доставки
вiдповiдно до вимог Закону
акредитованоi лабораторii (лабораторiя, lцо акредитована
та якостi харчових
украiни <про ocHoBHi принци,u "rrо." до безпечностi
"р"1{::]]]__,
на умовах та у строки, визначен1
здiйснити оплату вiдповiдних лабораторних дослiджень
лабораторii, що здiйснюватиме
Замовником. Замовник залишае за собою право вибору
На пiдтвердження TaKoi згоди Учасник у
дослiджеНня товарУ щодО якiсниХ по*uл.rrпiu.
склаДiтендерноiпропозицiiнаДасвiДповiДнийгарантiйнийлист.
стану
комiсiйно здiйснювати контроль за вiдповiднiстю санiтарного
замовник ru.
осiб цо здiйснюють постачання
транспортного засобу, наявнiсть медичних книжок у
засобу поданого в пропозицii,
продуктiв *up"y"u"rr7Ta вiдповiднiсть транспортного
Вимоги щодо якостi товару, умов та TepMiHiB поставки:

'рй

копiТ сертифiкатiв якостi виробника або
1. Товар, що постачаеться) повинен мати необхiднi

висновок державноТ санiтарно-епiдемiологiчноi експертизи,
реестрачiйне посвiдчення, або
товару вимогам, встановленим
або iншiй подiбний документ, що пiдтверджуе вiдповiднiсть
УкраТни нормами та правилами, повинен бути
до ньогО загальнообов'язковиМи на територii
УкраТни,
оформлений вiдповiдно до вимог законодавства

24

менш 80% вiд
2. Строк придатностi ToBapiB на день поставки повинен становити не
загального строку придатностi,
яка забезпечуе цiпiснiсть
передаватися чс1
установ1 в неушкодж( энiй упаковцi,
,, 3. Товар повинеЕ,, пепепаватися
товару та збереження його якостi пiд час транспортрання,

дня з дати отримання
, товару здiйснюсться
5. Приймання товару по якостi, комплектностi

i

кiлькостi здiйснюеться уповноваженими

представникаNdи обох CTopiH.

такого, що не вiдповiдае умовам договору,
разi виявлення неякiсного товару або
протягом однiеi доби з моменту
Постачальник зобов'язаний замiнити неякiсний товар

6.

У

оплати з боку Замовника,
виявлення неякiсного товару, без буль-якоi додатковоi

податкiв i зборiв, що сплачуються
7.учасник визначае цiну З урахуванням ycix cBoix витрат,
витрати та витрати пов'язанi з вантажноабо маrоть бути сплаченi, у тому числi транспортнi
розвантажувtшьIIими роботами.

*

