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Кременчуцького ліцею інформаційних технологій № 30 імені Н.М. Шевченко 

Кременчуцької міської ради Полтавської області, розташована за адресою: 39631 

Полтавська області, повідомляє, що до 10.00 31.08.2016 року в кабінеті директора 

приймаються пропозиції щодо укладання договору на постачання продуктів харчової 

промисловості та сільського господарства. 
Пропозиції надаються особисто або поштою. 
 
Вимоги до постачальника продуктів харчової промисловості та сільського 

господарства: 

- товар повинен відповідати  показникам безпечності та якості для продуктів 

харчової промисловості та сільського господарства; 

- товар повинен при поставці супроводжуватись сертифікатом або іншими 

документами, які свідчать про його походження та якість (якісні посвідчення, 

ветеринарні свідоцтва для продуктів тваринного походження карантинні 

свідоцтва для овочів та фруктів, висновки санітарно-епідеміологічної експертизи, 

тощо); 

- товар повинен доставлятись в навчальний заклад в неушкодженій упаковці, яка 

забезпечує цілісність товару та збереження його якості під час 

транспортування; 

- залишковий (кінцевий) термін придатності товару на момент поставки має 

складати не менше 80% від загального терміну придатності; 

- доставка товару здійснюється дрібними партіями відповідно до потреби 

навчального закладу протягом однієї доби з дати надходження заявки від 

уповноваженої особи школи; 

- доставка товару проводиться спеціалізованим транспортом за схемою, 

погодженою з санепідемстанцією; 

- наявність санітарних паспортів на автотранспортні засоби для перевезення 

продуктів харчової промисловості та сільського господарства; 

- наявність складських приміщень; 

- наявність працівників відповідної кваліфікації з профілактичним медичним 

оглядом; 

- ціни на продукти  харчової промисловості та сільського господарства за одиницю 

товару повинні бути в межах цінового коридору (ціни зазначені на сайті 

управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики); 

- самостійно несе всі витрати на отримання необхідних дозволів, ліцензій, 

сертифікатів на продукти харчової промисловості та сільського господарства. 
 
 

 



Умови оплати за поставлену продукцію: 

- оплата здійснюється за фактично отриману продукцію тільки в безготівковій 
формі (шляхом перерахування на розрахунковий рахунок постачальника), по мірі 
надходження бюджетних асигнувань, за умови відсутності обмеження 
фінансового ресурсу та за наявності підкріплення субкореспонденського рахунку 
ЄКР в УДКСУ. 

 

Перелік документів, необхідних для розгляду пропозицій: 

- виписка (копія) з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців;  

- копія довідки  про взяття на облік платника податків; 

- довідка в довільній формі про наявність складських приміщень та спецтранспорту 

для забезпечення безпечного зберігання та транспортування   продуктів харчової 

промисловості та сільського господарства, що відповідає санітарно-технічним 

нормам; 

- копії санітарних паспортів на автомобільні засоби для перевезення продуктів 

харчової промисловості та сільського господарства; 

- перелік працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; 

- довідка банку про відкритий розрахунковий рахунок. 
 

Перелік продуктів харчової промисловості та сільського господарства 

Код за 

ДКПП 

Код за ДКПП Назва продукції харчової та сільського 

господарства 

Загальна сума 
кошторису 

03142500-3 Яйця 3 510,00 

03212100-1 Картопля 8 550,00 

03221000-6 
Овочі (буряк, морква, цибуля, перець, помідори, кабачки, огірки, 

капуста качанна) 
10 920,00 

03222000-3 
Фрукти і горіхи (банани, лимони, апельсини, ягоди, яблука, 

черешні) 
4 620,00 

15111000-9 М’ясо великої рогатої худоби родини Бикових (печінка, яловичина) 17 215,00 

15113000-3 Свинина 5 000,00 

15112000-6 М’ясо свійської птиці 49 995,00 

15130000-8 М’ясопродукти 38 620,00 

15221000-3 Морожена риба 15 580,00 

15233000-0 Риба в розсолі (оселедець) 5 000,00 

15320000-7 Фруктові та овочеві соки 2 620,00 

15331400-1 

Овочеві пресерви та/або консерви (томатне пюре, консервований 

горох, консервована квасоля, квашена капуста, пресерви помідор та 

огірків) 

6 620,00 

15332200-6 
Джеми та мармелади; фруктові желе; фруктові чи горіхові пюре та 

пасти 
220,00 

15332400-8 Фруктові консерви (сухофрукти) 1 620,00 

15411100-3 Олії 6 120,00 

15510000-6 Молоко та вершки (згущене молоко) 9 120,00 

15530000-2 Вершкове масло 17 120,00 

15540000-5 Сирні продукти (м’який сир, твердий сир) 13 120,00 

15550000-8 Молочні продукти різні (сметана) 6 120,00 

15613000-8 
Продукція із зерна зернових культур (вівсяна крупа, злакові 

продукти) 
7 120,00 

15614000-5 Рис оброблений 5 120,00 

15620000-0 Крохмалі та крохмалепродукти 1 020,00 

15625000-5 Манна крупа 1 920,00 



15810000-9 
Хлібопродукти, свіжовипечені хлібобулочні та кондитерські 

вироби 
12 020,00 

15811000-6 Хлібопродукти 20,00 

15820000-2 
Сухарі та печиво; пресерви з хлібобулочних і кондитерських 

виробів 
620,00 

15831000-2 Цукор 16 120,00 

15841000-5 Какао 70,00 

15842000-2 Шоколад та цукрові кондитерські вироби 70,00 

15850000-1 Макаронні вироби 18 920,00 

15860000-4 Кава, чай та супутня продукція 6 545,00 

15872000-1 Трави та спеції (лист лавра) 70,00 

15872400-5 Сіль 420,00 

15898000-9 Дріжджі 170,00 

15612100-2 Борошно пшеничне 720,00 

  292 635,00 

 
 


