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Запрошення до участі у
конкурсі на закупівлю
продуктів харчування

Кременчуцький ліцей №30 «Олімп»ім.. Н.М. Шевченко Кременчуцької
міської ради Полтавської області пропонує прийняти участь у конкурсі на
закупівлю продуктів харчування (додаток додається)

Постачання продуктів харчування - січень – грудень 2020 року.
Місце постачання товару Кременчуцький ліцей №30 «Олімп» ім.. Н.М.

Шевченко Кременчуцької міської ради Полтавської області за адресою : м.
Кременчук, пров. О. Кошового,3

Спосіб подання пропозиції: особисто або поштою
Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій : 27.12.2019 року до 10.00 ,
приймальня 1 поверх

Цінова пропозиція подається в письмовій формі за підписом учасника,
не пізніше кінцевого терміну їх подання.

Кожен учасник має право подати тільки одну цінову пропозицію.
Ціни вказуються за одиницю виміру товару, із врахуванням всіх

податків і зборів, що сплачені або мають бути сплачені (з ПДВ).
Ціни на продукти харчування на дату ( визначену замовником в листі-

запрошенні) за одиницю товару не повинні перевищувати ціновий коридор,
ціни на продукти харчування розміщені на сайті управління розвитку
підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики виконавчого
комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області
(torg@kremen.gov.ua).

Ціни даються лише для визначення переможця і не є сталими.
Кількість товару може коригуватись залежно від потреб Замовника та

відповідно до виділених бюджетних асигнувань на рік.

Учасник відповідає за одержання будь-яких та всіх необхідних дозволів,
ліцензій, сертифікатів на товар, запропонований на торги, та самостійно несе
всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.

Вимоги до постачальника продуктів харчування:
- відповідальність за дотримання вимог законодавства про безпечність

та окремих показників якості харчових продуктів
- товари, що постачаються, повинні мати необхідні копії сертифікатів

якості виробника, виготовлені згідно ДСТУ України, документ, що



підтверджує відповідність товару вимогам, встановленим до нього
загальнообов’язковими на території України нормами і правилами, повинен
бути оформлений відповідно до вимог законодавства України;

- товар повинен доставлятись в заклад освіти в неушкодженій упаковці,
яка забезпечує цілісність товару та збереження його якості під час
транспортування;

- доставка товару здійснюється невеликими партіями відповідно до
наданих заявок;

- доставка продукції проводиться спеціалізованим транспортом;
- наявність санітарних паспортів на автотранспортні засоби для

перевезення харчових продуктів;
- наявність відповідного обладнання та матеріально-технічної бази для

виконання умов договору;
- наявність складських приміщень;
- наявність працівників відповідно кваліфікації з профілактичним

медичним оглядом;
- умови розрахунку за поставку товару (відстрочка платежу до 30

календарних днів з моменту надання рахунку та накладної).
- впровадження системи НАССР на підприємстві;

До конкурсу учасник надає такі документи:
- ціни за одиницю виміру продуктів харчування;
- копію витягу або виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців;
- копію документа про реєстрацію платником ПДВ (якщо Учасник є
платником ПДВ) або платником єдиного податку (якщо Учасник є платником
єдиного податку);
- копія свідоцтва про державну реєстрацію;
- копія статуту;
- довідку в довільній формі про наявність складських приміщень, спец
транспорту та працівників відповідної кваліфікації, впровадження системи
НАССР на підприємстві та наявність працівників з відповідними
сертифікатами;
- перелік працівників відповідної кваліфікації;
- лист учасника про погодження отримання коштів після поставки товару

Розкриття пропозицій відбудеться 27.12.2019 року об 14.00 в
приймальня 1 поверх

додаток до листа



Перелік продуктів харчування

Найменування товару Код по Єдиному
закупівельному словнику
ДК 021:2015

Одиниця
виміру (кг,
л,шт.)

Ціна станом
на
27.12.2019

1 Продукція тваринництва
та супутня продукція:

03140000-4

- яйця 1С Десяток
2. Зернові культури та
картопля:

03210000-6 кг

- картопля кг
3. Овочі, фрукти та горіхи: 03220000-9
- буряк кг
- морква кг
- морква мита свіжа кг
- цибуля кг
- капуста качанна кг
- лимони кг
- банани кг
- апельсини кг
- яблука кг
- часник кг
- гарбуз кг
4. М’ясо: 15110000-2
- яловичина в/г с/м кг

- м»ясо свійської птиці
(філе охолоджене)

кг

- печінка яловича с/м кг
5.М’ясопродукти 15130000-8
- ковбасні вироби (сосиски
в/г)

кг

- ковбасні вироби (ковбаса
варена в/г)

кг

- ковбасні вироби (ковбаса
в/к в/г)

кг

6.Риба, рибне філе та інше
м’ясо риби морожені

15220000-6

- морожена риба (хек) кг
7.Фруктові та овочеві соки 15320000-7
- виноградний сік л
- яблучний сік л
- томатний сік л
- сік в картонній упаковці 200 гр



8.Оброблені фрукти та овочі 15330000-0
- томатне паста кг
- консервований горох кг
- консервована квасоля кг
- консервована кукурудза кг
- квашена капуста кг
- квашені помідори кг
- квашені огірки кг
- повидло фруктове кг
- ікра кабачкова кг
- сухофрукти кг
9. Рафіновані олії та жири: 15420000-8
- рафіновані олії кг
10. Молоко та вершки: 15510000-6
- молоко 2,5% л
- згущене молоко (0,370 г) 1 банка
11. Сирні продукти 15540000-5
- м»який сир 9% кг
- твердий сир кг
12.Молочні продукти різні 15550000-8
- сметана 20% кг
- йогурт з ложкою 115г
13. Вершкове масло 72,6% 15530000-2 кг
14. Продукція
борошномельно-круп’яної
промисловості

15610000-7

- борошно пшеничне в/г кг
- вівсяна крупа кг
- рис оброблений кг
- пшенична крупа кг
- гречана крупа кг
-перлова крупа кг
- горохова крупа кг
- пшоно кг
- ячнева крупа кг
- булгур кг
15. Крохмалі та
крохмалепродукти

15620000-0

- крохмалі кг
- манна крупа кг
16.Сухарі та печиво;
пресерви з хлібобулочних і
кондитерських виробів

15820000-2

- сухарі панірувальні кг
- печиво кг



17.Цукор і супутня
продукція

15830000-5

- цукор кг
- ванільний цукор кг
- мед кг
18.Какао; шоколад та
цукрові кондитерські
вироби

15840000-8

- какао-порошок кг
19.Макаронні вироби 15850000-1 кг
20.Кава, чай та супутня
продукція

15860000-4

-чай кг
- замінники кави (кавовий
напій)

кг

21. Заправки та приправи
(Трави та спеції)

15870000-7

- сіль кг
- сіль йодована кг
- трави (лавровий лист) кг
- гвоздика сушена
порошок

кг

- меліса сушена порошок кг
- імбир сушений кг
- часник сушений порошок кг
- куркума сушена порошок кг
- Кріп сушений порошок кг
- насіння соняшника
облушений

кг

22.Продукти харчування та
сушені продукти різні

15890000-3

- дріжджі кг
- оброблені продукти
харчування (лимонна
кислота)

кг

- вареники з картоплею
напівфабрикат
промислового виробництва

кг
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