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НаЙмепуваЕЕя зашовпика:

ВIДДIЛ ОСВIТИ БДIАКJIIЙСЬКОI MICЬKOI РАДИ
xAPKIBcbKoi оБлАстI

Категорiя замовЕпка:

Юридична особа, яка забезпечуе потреби держави
або територiальноi громади

Iдевтпфiкацiйний код замовIIика в
€ДР:

44L74074

Мiсцезваход2кенЕя замовЕика:

вул.Щентрал"ru, будr"ок
область, 64207, YKpaiHa

Контактпа особа замовЕика,
уповIIовilжепа здiЙснювати зв'язок з
учасЕиками:

Алла Лебедева, balakliya.kh@gmail.com,
380955386394

Вид предмета закупiвлi:

Товари

Назва предмета закупiвлi:

Овочi, фрукти в асортиментi

Код за €дкнилл закупiвельним
словнпком:

ДК 021:2015:03220000-9: Овочi, фрукти та горiхи
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кiлькiсть

Мiсце поставки

СЛОВЕПКОМ, ЩО

fiаиошьше вlдповrда€
назвi ЕоменкJIатурпоi
позицii предмета
закупiвлi

обсяг
виконаЕня
робiт чи
Еадання
поспуг

мiсце
викоЕанпя
робiт чи
наданЕя послуг

Капуста
бiлокачанна

ЩК 02t:2015:

t666 кг.

YKpaiHa,

Гарбузи

дк

105 кг.

YKpaiHa,
Вiдповiдно до

Назва

i
l

пoMeIIKJIaTypHoi

позицii предмета
закупiвлi

i

t

-

ToBapiB або

Буряк столовий

Щибуля

ToBapiB або

овочi,
0З220000-9
та
горiхи
фрукти

0rlr0*
03220000-9 - овочi,
та горiхи

ДК 021:20t5:
овочi,
0З220000-9
та горiхи
QRчкти

1562 кг.

ДК 021:2015:
овочi,
03220000-9
фрукти та горiхи

9'72

ДК 021:2015:
овочi,
0З220000-9
та
горiхи
фрукти

9З7 кг.

-

-

-

Строк
поставки
ToBapiB,

виконання
робiт чи
наданЕя
послуг
до З1 грудня
2022

YKpaiHa,
Вiдповiдно до

!

i

t

до 3t грудня
2022

документацii

кг.

YKpaiHa,
Вiдповiдно до

до 31 грудня

2022

документацii
YKpaiHa,
Вiдповiдно до

документачii

l
l
l
l

документацii

фрукти
Морква

t

Код згiдно з €диним
закупiвельЕим

до 31 грудня
2021,
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i,
i,i
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l,
i
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il
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яблука

1154 кг.

ДК 02t:2015:
03220000-9 - овочi,
фрукти та горiхи

3В4 кг.

ДК 021:2015:
03220000-9 - овочi,
фрукти та горiхи

410 кг.

-

I

i

Банани

до 31 грудня

YKpaiHa,
Вiдповiдно до

2022

документацii
до З1 грудня
2022

YKpaiHa,
Вiдповiдно до

документацii
до 31 грудня
2022

YKpaiHa,
вiдповiдно до

документацii

умови оплати:

t

,

ДК 021:2015:
овочi,
03220000-9
горiхи
та
фрукти

,|

Подiя

Поставка
товару
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тип оплати Перiод,

опис

(дпiв)

ПОКУПЕЦЬ здiйснюе оплату Товару

пiсляоплата

Тип дпiв

Розмiр

оплати,
(%)

з0

Банкiвськi

опис

Сума

100

шляхом перерахування грошOвих
коштiв на поточЕий банкiвськiй
рахунок ПОСТАЧАЛЬНИКА. У разi
затримки бюджетного фiнансування
розрахуЕок за поставлений товар
здiйснюеться протягом 10
банкiвських днiв з дати отримання
ПОКУПЦЕМ бюджетного
призначення на фiнансування

закупiвлi

Очiкувана BapTicTb предмета
закупiвлi:

i52 973,00 UAH

Щжерело фiпансування закупiвлi:

дт:ч"1l_:_Р_r:_ч:"*чнн
Мiсцевий бюджет

я

1aKvliB-lli

Розмiр мiвiмального кроку
'поЕижеЕIIя цiпи:

'

'

.

(у разi fi
розрахуЕку приведеноi цiни
застосуваrrrrя):

'

'КilrцевпЙ

строк подаЕня
,пропозицiй:

тендерЕих

15297з UAH

764,в7 UAH

15 сiчня 2022 L4:00

yKpaiHcbKa

вiдсутнiй, пiсля завершення електронного аукцiону
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.,Щат? та час проведення

],7

сiчня 2022I5:2t

епектропЕого аукцiону:

' ]. ;Вiiд та умови надаIIЕя забезпечепня

вiдсутнi

та умови надаЕIIя

вiдсутнi

1,

учасникiв:

впконання договору

t

l

i

i

i

t

l
l

.:9,

,i

l

t

l

24

f,оdаmок I

до тендерноi документацiТ

ТЕХНIЧНI ВИМОГИ I ЯКIСНI ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРЕДМЕТУ ЗАКУПIВЛI
Овочi, фрукти в асортиментi

(flK 021:2015 - 03220000-9- Овочi, фрукти та горiхи)
Невиконання вимог цього додатку тендерноi документацiТ
призводить до ii вiдхилення.

пропозицiТ Учасника

Найменування

Одиницi
вимiру

кiлькiсть

Капуста бiлокачанна. Зовнiшнiй вигляд: головки свiжi, цiлi,
здоровi, чистi, цiлком сформованi, непророслi, типовоi для
ботанiчного сорту форми i забарвлення, без пошкоджень
сiльськогосподарськими шкiдниками. Смак i запах: властивi
даному сорту, без стороннього запаху i присмаку. Щiльнiсть
головки: рiзного ступеня щiльностi (щiльнi або менш щiльнi,
аJIе не розпущенi). Зачистка головки: головки повиннi бути
зачищенi до щiльно прилеглих зелених або бiлих листкiв.
Товар ваговий, фасований в сiтки або ящикио мае вiдповiдати
дiючим стандартам якостi. Товар не повинен мiстити ГМО.
Товар повинен бути безпечним, придатним до споживання,
правильно маркованим та вiдповiдати дiючим державним

кг

l666

кг

l05

J\ъ

1

у

стандартам.
2

Гарбуз. Гарбузи повиннi бути вирощенi в природних yMoBEtx,
без перевищеного BMicTy хiмiчних речовин, достатньоi
зрiлостi без ознак гнилi. Колiр вiдповiдного виду, без плям
зовнiшнiй вигляд: lrлоди свiжi, цiлi, чистi, здоровi, не зiв'ялi,
технiчно стиглi, без пошкоджень сiльськогосподарськими
шкiдниками i хворобапrи, без зайвоТ вологостi, типовою для
даного сорту форми i забарвлення. Запах i смак: властивi
даному сорту, без стороннього запаху i присмаку. Товар не
повинен мiстити ГМО. Товар повинен бути безпечним,
придатним до споживання, правильно маркованим та
вiдповiдати дiючим державним стандартам.

Гмо; вiтчизняного
проведення процедури закупiвлi; без
Морква
посвiдчення про якiсть; без HiTpaTiB,
""роб""*u;
без дефектiв, без
повинна мати вiдповiдну фор,у та колiр,
сiльськогосподарськими шкiдниками,
пошкоджень

КоренеплоДиМаютЬбУтисвiжiбезгнилi,безнадривiвшкiри,
не
,пrбо*r* порiзiв, трiщин, чо зачiпляють м'якоть,
зi стороннiми
допуска€ться коренеплоди пtдмороженi,

середнього розмiру,
запахами. ТоваР ваговий, сухий, чистий,
вiдповiдати
не в'ялий, фасований в сiтки або ящики, мас
повинен бути безпечним,
дiючим стандартам якостi, Товар
маркованим та
придатним до споживання, правильно

вiдповiдати дiючим державним стандартам,

закупiвлi; без Гмо;
дiють на момент проведення процедури
якiсть; без HiTpaTiB,
вiтчизняного виробника; посвiдчення про
та колiр, без дефектiв,
Буряк повинен мати вiдповiдну фор,у
без пошкоджень сiльськогосподарськими шкiдниками,
без надривiв шкiри,
Коренеплоди мають бути свiжi без гнилi,
Не
.п"бо*"* порiзiв, трiщин, чо зачiпляють м'якотЬ,
коренеплоди пtдмороженi, зi стороннiми

допускасться

середнього розмiру,
запахами. ТоваР ваговий, сухий, чистий,
вiдповiдати
не в'ялий, фасований в сiтки або ящики, мае
повинен бути безпечним,
дiючим Qтандартам якостi, Товар
та
придатним до споживання, правильно маркованим

вiдповiдати дiючим державним стандартам,

наступним
щибуля рlпчаста повинна вiдповiдати
гост, Ту, якi
характеристикам: загальним вимогам дсту,
гr,/-\.
-----=..закупiвлi; без ГМО;
процедури
проведення
момент
на
дiють

якiсть; без HiTpaTiB,
вiтчизняного виробника; посвiдчення про
та колiр, без
щибуля повинна мати вiдповiдну форплу
дефектiв, без ilошкоджеЕь сiльськогосподарськими
без гнилi, без
шкiдниками. Коренеплоди мають бути свiжi
зачiпляють
надривiв шкiри, глибоких порiзiв, трiщин, що
коренеплоди пiдмороженi, зi

м'якоть' не допускасться
чистий,
стороннiми запахами. Товар ваговий, сухий,

сiтки або ящики,
aaр.о""оrо розмiру, не в'ялий, фасований в
повинен
мас вiдповiдати дiючим стандартам якостi, Товар
бути безпечним, придатним до споживання, правильно
стандартам,
маркованим та вiдповiдати дiючим державним

загнивання, запарюваIIня, стороннlх
ушкоджень, без цвiлi,
BMicTy
,rp".ru*iu i запахiв, без шкiдникiв, Без перевищеного
бути приблизно
хiмiчних речовин. Bci яблука партii мають
до сорту,
однакового кольору. Розмiр серелнiй вiдповiдно
та смак
яких пошкоджень, достатньоi зрiлостi, Запах
запаху та присмаку,
свосрiлнi свiжим апельсинам, без зайвого
Не
колiр вiд свiтло-помаранчевого до помаранчевого,
та з ознаками
допускаються плоди зеленi, пiдмороженi
BMicTy хiмiчних
,u*"opro"u"b: цвiлi, гнилi, Без перевишеного
партii мають буги приб"rизно
речовин. Bci апельсини
сорту,
ъоru*оuо.о розмiру Розмiр середнiй, вiдповiдно до

притаманнии
яких пошкоджень, достатньоi зрiлостi, Запах
спiлим бананам, смак солодкий, Плоди з зеленувато-жовтим,
жовтиМ забарвленНям шкiрки, zUIe не перезрiлi, щiльнi,
зеленi, пiдмороженi
м'якоть кремова. Не допускаються плоди
Без перевищеного
та з ознаками захворювань: цвiлi, гнилi,
партii мають бути
BMicTy хiмiчних речовин, Bci банани
середнiй, вiдповiдно
приблизно однакового розмiру, PoiMip
до сорту.

Iншi вимоги:

виконусться постачzшьником;
вiдповiдно до потреби замовника,
2. Товар постачаеться частинам, ,rрБ,",оцa дii до,оuору,
вlд замовника,
протягом одного дня з дня отримання замовлення
становить один день з моменту
З. TepMiH замiни неякiсного товару постачальником
складання вiдповiдного Акту,
поставленого товару,
4. Постачальник проводить розвантаження
1. Поставка товару на адресу замовника

