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Щетальний опис предмету закупiвлi та технiчнi, якiснi вимоги до товару:
Найменуванrrя товару/технiчнi (якiснi)вимоги

Ns

з/п

l

Сир кисломолочпий

жирностi якiсть згiдно ДСТУ
4554:2006. Зовнiшнiй вигляд - м'яка, мазка або злегка
розсиIrtIаста маса. Смак i запах - чистий, нiжний,
кисломолочний, без cTopoHHix присмiжiв та запахiв. Колiр бiлий, рiвномiрний по всiй Maci, трохи з жовтуватим вiдтiнком.
Консистенцiя - нiжна, однорiдна, доtryскаеться злегка
9Оlо

Одиниця

вимiру
кг

OpicHToBH
а кiлькiсть
1 500

крупиЕtIаста.

Графiк поставки - понедiлок, середа, п'ятншIя

,Щоставка товару здiйсшосться за ад)есою Замовнrлса.

Щоставка та розваIIтажешtя на харчовлй скJIад постачальник здiйсrпое сво'iми сил€l},Iи та

засобом.
транспортним
-

,Щоставка товарУ повинна здiйсшоватисЯ спецiалiзованIff\,I автотранспортом,

cBoiIr,l

якиЙ обладнаld

холодильною установкою згiдно з правиJIами перевезеннrI цродовольчID( продуктiв,
Постачальнtдс повиItен цадати дозвiльнi ДОКУI\4еНТИ, а саме: санiтарrштЙ паспорт на спец автомобiль дlя
транспортуВаннrI харчоВшх продуктЬ та продовоЛьчоТ сировини, довiдка про caнiTapнy обробку автомобiJIя,
копiя особистоi медичноТ кншкка водiя завiрена мокрою печаткою.
Транспортнi засоби, якими перевозять товар, повrдrнi бути чистшли, без cTopoнHix запахiв,
Копii докуrr,rешгЬ додаються при поставцi товару, завiренi мокрою печаткою,

4. Вимоги щодо якостi товару:

1. ТоваР повинен вiдповiдати показникЕlм якостi, якi встановJtrок}ться законодавством Украtни та

дiючlдл стандартам:
- товар повинен бути вiтчизняного виробншцва;
- товар повинен бути новшr,r та вiдповiдати технiчним вимогаI4;
- упаковка товару повинна бути не пошкодженою;
- кожна упаковка товару повиЕна мiстити чiтко пропечатану наступну iнформачiю: назву товару, назву
та повIIу ад)есу та телефон виробника, адресу потужностей виробниrцва, кiлькiсть нетто харчового продrкту,
склад харчового IIродукту, калорiйнiсть та поживну цir*riсть, rатунок, категорiю, дату виготовлешfi на
пiдприеЙтВi, строК pearriiauil, р{ови зберiгання (для проryктiво що шидко псуються, сток реаJliзацii i час
виготовленIUI позначаЮться У годинах), без ГМо, що обов'язково мае бути зазначено на упаковцi. TepMiH
придатностi предмету закупiвлi: на момент поставки мае скJIадати не меrшlе 80%о.
2. Якiсть виробiв повинна вiдповiдати yNIoB€lI\{: марк}ъаннJI товару ,сертифiкати вiдповiдностi, дсту,
ТУ, дiючl.шt на терлrгорiТ Украiiпа.
з. Товар не повинен мiстити Гмо та небезпечнi для органiзму речовини.
4. Приiшаrrня товару по якостi i кiлькостi здiйснrосться уповноваженими представциками обох CTopiH.
5. У разi ви;IвлешUI неякiсного товарУ або такого, що не вiдповiдае ylltoBtlм договору, Постача.тrьнrд<
зобов'язаr*rй замiнити неякiсшrй товар протягом п'яти днь з моменту BLUIBл€HHrI неякiспого товару, без бушякоТ

додатковоi оглтати з боку Замовника.

Заступник геЕерi}льЕого
з питань торгlвлl
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