
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної 

вартості предмета закупівлі  
  

Найменування замовника 

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №6» 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) 

Місцезнаходження замовника 03126, м. Київ, пр-т Любомира Гузара, 3 

Ідентифікаційний код юридичної 

особи 
25680355 

Назва предмета закупівлі Код ДК 021:2015: 15610000-7 Продукція борошномельно-круп'яної промисловості 

Процедура закупівлі Відкриті торги з особливостями 

Кількість товарів або обсяг 

виконання робіт чи надання 

послуг 

всього 14500 кг 

Місце поставки товарів або місце 

виконання робіт чи надання 

послуг 

03126, м. Київ, проспект Любомира Гузара, 3, склад харчових продуктів 

Строк поставки товарів, виконання 

робіт чи надання послуг 
До 31 грудня 2023 року 

Розмір бюджетного призначення за 

кошторисом або очікувана вартість 

предмета закупівлі: 
Очікувана вартість закупівлі – 520 000,00 грн. з ПДВ 

Інформація про технічні, якісні та 

інші характеристики предмета 

закупівлі 

Згідно із Додатком 1 

Дата оголошення 31-01-2023 

Ідентифікатор закупівлі UA-2023-01-31-006595-a 



Додаток 1 
ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ, КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ  

Код ДК 021:2015: 15610000-7 Продукція борошномельно-круп'яної промисловості 

 

Кількісні характеристики 

№ Назва товару 
Од. 

виміру 
Кількість 

Технічні вимоги 

1 
Рис шліфований, 

оброблений, 

довгий 

кг 2500 

Довгозернистий. Колір білий, смак і запах відповідає рису, без затхлого, пліснявого та 

інших сторонніх запахів і присмаків. Наявність шкідників не допускається. Без ГМО. 

Фасований в мішки по 25 кг (кожна одиниця повинна мати пакувальний ярлик). 

Товар повинен відповідати ДСТУ/ ТУ. 

2 Крупа гречана кг 2000 

Ядра гречки цілі. Колір коричневий різних відтінків. Запах відповідає крупі даного виду, 

без затхлого, пліснявого або інших сторонніх запахів. Зараженість амбарними шкідниками 

не допускається. Без ГМО. 

Фасована в мішки по 25 кг (кожна одиниця повинна мати пакувальний ярлик). 

Товар повинен відповідати ДСТУ/ ТУ. 

3 Крупа пшенична кг 5000 

Подрібнені частинки зерен пшениці різної форми, колір від світло-коричневого до 

коричневого, смак і запах відповідає пшеничній крупі, без затхлого, пліснявого та інших 

сторонніх запахів і присмаків. Наявність шкідників не допускається. Без ГМО. 

Фасована в мішки по 25 кг (кожна одиниця повинна мати пакувальний ярлик). 

Товар повинен відповідати ДСТУ/ ТУ. 

4 
Крупа вівсяна 

плющена 
кг 5000 

Колір від кремового до світло-коричневого, смак і запах притаманний даному виду товару, 

без затхлого, пліснявого і інших запахів. Зараженість амбарними шкідниками не 

допускається. Крупа запакована в споживчу тару, кожна одиниця якої має пакувальний 

ярлик. Кожна партія крупи супроводжується документами, що засвідчують її якість: 

посвідчення якості (або декларація виробника). Без ГМО. 

Фасована в мішки по 25 кг (кожна одиниця повинна мати пакувальний ярлик). 

Товар повинен відповідати ДСТУ/ ТУ. 

 

Строк постачання: до 31 грудня 2023 року, згідно поданих Замовником заявок. Заявка надається Замовником в телефонному режимі (поставка не 

разова!) 

Товар має постачатися транспортом Учасника за заявками Замовника на адресу:  

м. Київ, пр-т Любомира Гузара, 3, склад харчових продуктів. Кожна партія товару має супроводжуватися документами (накладними, документами, 

які засвідчують якість та безпеку) та копією особистої медичної книжки водія-експедитора. 

 



Технічні вимоги 

1. Учасник визначає ціну на товар, який він пропонує поставити за Договором, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути 

сплачені, а також витрат на страхування, транспортування, завантажування, розвантажування та інших витрат, визначених законодавством. 

2. Учасник повинен надати копії документів, що підтверджують якість та безпечність товару (посвідчення (сертифікат, тощо) якості, або декларація 

виробника, або висновки Державної санітарно-епідеміологічної служби, інші документи, що передбачені чинним законодавством України) - 

обов’язково в документі що засвідчує якість, має бути зазначений ДСТУ або ISO.  

На кожній етикетці одиниці фасованого товару повинна бути наступна інформація: назва продукту, назва та адреса підприємства-виробника, вага 

нетто, склад, дата виготовлення, термін придатності та умови зберігання, дані про харчову та енергетичну цінність, без ГМО, (надається копія 

етикетки). 

3. Залишковий термін придатності Товару на момент постачання: згідно з технічними даними виробника, але не менше, ніж 80% загального терміну 

його зберігання від визначеного виробником для даної продукції (надати гарантійний лист від учасника). 

4. Запропонований товар повинен відповідати вимогам чинного законодавства із захисту довкілля. На підтвердження учасник повинен надати лист в 

довільній формі. 

5. Товар повинен передаватись у заклад в неушкодженій упаковці, має забезпечуватись цілісність товару та збереженню його якості під час 

транспортування. 

6. Товар, запропонований учасником, повинен бути доставлений транспортом, який має санітарні паспорти або договір про санітарну обробку 

транспортного засобу. 

7. Доставка товарів транспортом постачальника, завантажувально-розвантажувальні роботи за рахунок постачальника.  

8. Договір профілактичної дезінфекції, дератизації та дезінсекції складських приміщень дійсний протягом 2023 року. Акти виконаних робіт за останні 

3 місяці. 

9. Документи, що підтверджують наявність автотранспорту (техпаспорт, договір оренди, найму, тощо). 

10. Документи про проведення дезінфекції/санітарної обробки автотранспорту, який буде задіяний для постачання дійсний протягом 2023 року, 

(акт(и) виконаних робіт за останні три місяці відносно дати проведення аукціону). В разі, якщо Учасник використовує орендовані або наймані 

автомобілі, надати такі документи орендодавця або власника. 

11. Витяг з реєстру, що підтверджує державну реєстрацію потужності оператору ринку стосовно виробництва та/або транспортування, та/або 

реалізації, та/або пакування та/або зберігання предмету закупівлі. 

12. З метою підтвердження відповідності якості запропонованої продукції учасника міжнародним та національним стандартам якості у розумінні ЗУ 

«Про публічні закупівлі», учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції копії діючих сертифікатів: сертифікат системи управління 

безпечністю харчових продуктів ДСТУ ІSO 22000:2019 (ISO 22000:2018),  ДСТУ ISO 9001:2015  (ІSO 9001:2015, IDT), ДСТУ ISO 14001:2015  (ІSO 

14001:2015, IDT)  видані акредитованим органом оцінювання дійсні на дату розкриття тендерної пропозиції – сертифікати повинні бути видані на ім'я 

Учасника.   

13. Учасник повинен надати гарантійний лист про те, що протягом останніх трьох років, при постачанні іншим замовникам продуктів харчування, 

він не мав договорів, розірваних з причини невиконання чи неповного виконання Учасником своїх договірних зобов’язань, або постачанні неякісної 

продукції, або недодержання графіку поставок, або з інших порушень, які змусили замовників припинити з Учасником договірні відносини. Учасник 

повинен надати гарантійний лист про те, що Учасник не відмовлявся від підписання Договору(ів) за результатами аукціону протягом останніх трьох 



років. 

14. Водії та особи, супроводжуючі товар, повинні мати особисту санітарну (медичну) книжку з відміткою про результати проходження обов’язкового 

медичного огляду, дійсною на момент поставки кожної партії товару і представляти її за вимогою замовника (надати на момент поставки товару). 

15. У разі виявлення неякісного товару або такого, що не відповідає умовам договору, Постачальник зобов’язаний замінити неякісний товар протягом 

однієї доби з моменту виявлення неякісного товару, без будь-якої додаткової оплати з боку Покупця. 

 

Відсутність зазначених вище документів  у пропозиції Учасника призводить до її відхилення. 

          

Учасник повинен надати: 

Інформацію в довільній формі про те, що учасник процедури закупівлі не є юридичною особою – резидентом Російської 

Федерації/Республіки Білорусь державної форми власності, юридичною особою, створеною та/або зареєстрованою відповідно до законодавства 

Російської Федерації/Республіки Білорусь, та/або юридичною особою, кінцевим бенефіціарним власником (власником) якої є резидент (резиденти) 

Російської Федерації/Республіки Білорусь, або фізичною особою (фізичною особою – підприємцем) – резидентом Російської Федерації/Республіки 

Білорусь, та/ або не є суб’єктом господарювання, що здійснює продаж товарів, робіт, послуг походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь 

(за винятком товарів, робіт та послуг, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету 

Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178. 

Учасник, місце реєстрації або місце проживання якого - на тимчасово окупованих територіях, надає довідку в довільній формі про зміну 

місця здійснення діяльності / адреси на підконтрольну територію, а також надає документальне підтвердження такої зміни (договір оренди, довідка 

ВПО, інформація про зміну податкової адреси тощо).  

Тимчасово окупованою територією є частини території України, в межах яких збройні формування Російської Федерації та окупаційна 

адміністрація Російської Федерації встановили та здійснюють фактичний контроль або в межах яких збройні формування Російської Федерації 

встановили та здійснюють загальний контроль з метою встановлення окупаційної адміністрації Російської Федерації. 


