МАЗАРАТІЙ НАТАЛІЯ ІВАНІВНА
фізична особа – підприємець
ІПН 2707716424

№
з/п
1.

Технічний опис предмета закупівлі
Код ДК 021:2015 – 15550000-8 Молочні продукти різні
Найменування
Опис та характеристика товару
Од.
предмету закупівлі
вимір
я
у
Йогурт буде 1,5%-2,5% жирності, фасовані в
кг
Йогурт 1,5%-2,5%
заводській упаковці 115-135 грамм, матимуть
жирністю
сертифікат відповідності, посвідчення якості
фасований в
(декларація виробника), висновок державної
заводську упакову
санітарно - епідеміологічної експертизи. На
по 115-135 грамм
кожній одиниці фасування буде наступна
інформація: назва харчового продукту, назва
та адреса підприємства-виробника, вага нетто,
склад, дата виготовлення, термін придатності
та умови зберігання, дані про харчову та
енергетичну цінність. Без ГМО, що вказано на
упаковці.

Кільк
ість
1200

1. Товар буде безпечним, придатним до споживання, правильно маркованим та
відповідатиме діючим державним стандартам.
2. Кожна партія буде:
- супроводжуватись передбаченими законодавством документами;
- буде окремо розфасована відповідно до заявки замовника;
- без ГМО, що буде зазначено на упаковці;
- відповідати заявці Замовника, та матиме супроводжувальні документи, що
підтверджують якість товару (висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи
та/або копія посвідчення про якість та/або декларація виробника тощо) із зазначенням
строку придатності, умов зберігання та температурного режиму.
3. Товар по якості та безпечності буде відповідати встановленим державним стандартам. Продукція
буде відповідати вимогам, визначеним у цьому додатку та інших розділах документації. За
зовнішнім виглядом, запахом, смаком, кольором, консистенцією, продукти харчування будуть
відповідати показникам якості. Тара буде чистою, не деформована. На кожній одиниці фасування
буде наступна інформація: назва харчового продукту, назва та адреса підприємства-виробника, вага
нетто, склад, дата виготовлення, термін придатності та умови зберігання, дані про харчову та
енергетичну цінність. При цьому, якість продукції буде відповідати діючим на момент проведення
закупівель ДСТУ, ГОСТ, ТУ.У, ТУ та/або іншим нормативним документам.
4. Постачання продукції здійснюється відповідно до Закону України «Про основні принципи та
вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» № 771/97-ВР від 23.12.1997р. та «Інструкції з
організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах», затвердженої наказом Міністерства
освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України № 298/227 від 17.04.2006 р. На
виконання цієї вимоги учасники зобов’язані у складі пропозиції письмово гарантувати дотримання
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вищезазначених нормативно-правових актів в частині
(підприємницької) діяльності під час постачання товару.

обов’язків

суб’єктів

господарської

5. Доставка продукції здійснюється спеціалізованим автотранспортом згідно з Санітарними
правилами для підприємств продовольчої торгівлі у строк, визначений замовником в
договорі про закупівлю. Працівники, що здійснюють доставку товару та вантажнорозвантажувальні роботи, будуть під час постачання товару обов’язково мати при собі
особисті медичні книжки з результатами своєчасного проходження обов’язкових медичних
оглядів, про що учасник надає у складі пропозиції довідку в довільній формі.
6. Постачальник разом з продукцією надає Замовнику рахунок, накладну на товар та всю супровідну
документацію (сертифікат якості (відповідності) підприємства-виробника) згідно вимог діючого
законодавства.
7. У разі поставки виконавцем не якісної, простроченої продукції або фальсифікованої
продукції, Замовник має право розірвати договір в односторонньому порядку, повідомивши
про це Виконавця за 3 календарні дні, з повною компенсацію всіх витрат.

8. Учасник буде відповідати вимогам діючого законодавства України щодо обігу харчових
продуктів.
9. Термін придатності продукції буде складати на момент поставки не менше 85% від загального
терміну придатності товару.
10. Місце поставки товарів: 02094, м. Київ, вул. Краківська,13 Київська міська клінічна лікарня №2 .
11. Строки поставки: до кінця 2019 року.
12. Термін поставки товару: протягом 2 робочих днів з дня отримання заявки.
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