
Оголошення про проведення конкурсу на постачання продуктів 

харчової промисловості та сільського господарства 

Для забезпечення прозорої конкурентоспроможності серед імовірних постачальників 

адміністрація Кременчуцької загальноосвітньої школи №3 Кременчуцької міської ради 

Полтавської області оголошує проведення конкурсу на щоденне постачання продуктів 

харчової та сільськогосподарської промисловості з 02.01.2018 протягом 10 

календарних днів. 

Постачання продуктів харчової та сільськогосподарської промисловості: з 15.01.2018 

по 31.12.2018, а саме: картопля, капуста, огірок свіжий, морква, буряк, помідор, 

цибуля, лимони, черешня, апельсини, полуниця, яблука, лавровий лист, яйце куряче, 

яловичина, свинина, печінка яловича, сосиски молочні в/г, ковбаса, ковбаса н/к, риба 

заморожена, оселедець слабо солений, філе куряче, куряче стегно, сік фруктовий, ікра 

кабачкова, капуста квашена, огірок квашений, томатна паста, горошок зелений, 

квасоля консервована, помідори квашені, олія рослинна, маргарин, молоко, масло 

вершкове, сметана, молоко згущене, сир твердий, сир кисломолочний, вироби 

макаронні, вареники н/ф, рис, крупа манна, сухофрукти, крупа перлова, крупа гречана, 

крупа ячнева, крупа пшенична, пшоно, горох лущений, крохмаль картопляний, хліб 

житній, хліб білий пшеничний, печиво, сухарі паніровочні, вафлі, цукор, ванільний 

цукор, кислота лимонна, борошно пшеничне, какао- порошок, сіль (кухонна харчова), 

кавовий напій, чай, дріжджі тощо. 

Очікувана сума закупівлі: 325649,00 грн. 

     Місце постачання продуктів харчової та сільськогосподарської промисловості: 

Кременчуцька загальноосвітня школа I-III ступенів №3 Кременчуцької міської ради 

Полтавської області м. Кременчук, вулиця Мічуріна, буд. 28 

Умови подання конкурсних пропозицій: 

Спосіб: особисто або поштою. 

Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій: 

11.01.2018 року до 12.00 в кабінет директора школи. 

Ціни вказуються за одиницю виміру товару із врахуванням всіх податків і зборів. 

Кількість товару може коригуватись залежно від потреб Замовника та виділених 

коштів відповідно до затвердженого кошторису. Учасник відповідає за одержання всіх 

необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на продукти харчової та 

сільськогосподарської промисловості відповідно до вищезазначеного переліку та 

самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів. 

Вимоги до постачальника продуктів харчової та сільськогосподарської промисловості: 

 продукти харчової та сільськогосподарської промисловості повинні відповідати 

показникам безпечності і якості та вимогам санітарних державних стандартів; 



 продукти харчової та сільськогосподарської промисловості повинні при 

поставці супроводжуватись сертифікатом або іншими документами, які свідчать 

про їх походження та якість; 

 продукти харчової та сільськогосподарської промисловості повинні 

доставлятись у навчальний заклад у неушкодженій упаковці, яка забезпечує 

цілісність товару та збереження його якості під час транспортування; 

 доставка продуктів харчової та сільськогосподарської промисловості 

здійснюється дрібними партіями відповідно до поданих заявок; 

 доставка продукції проводиться спеціалізованим транспортом в обидва 

корпуси; 

 наявність санітарних паспортів на автотранспортні засоби для перевезення 

продуктів харчової та сільськогосподарської промисловості; 

 наявність складських приміщень; 

 наявність працівників відповідної кваліфікації з обов’язковим проходженням 

профілактичного медичного огляду; 

 умови здійснення оплати за постачання продуктів харчової та 

сільськогосподарської промисловості; 

 ціни на продукти харчової та сільськогосподарської промисловості на день 

оголошення. 

Замовником про проведення конкурсу за одиницю товару не повинні перевищувати 

цін на продукти харчування, які розміщені на сайті управління розвитку 

підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики. 

До конкурсу учасник надає такі документи: 

 ціни за одиницю товару продуктів харчової та сільськогосподарської 

промисловості; 

 копія свідоцтва про державну реєстрацію; 

 копія статуту підприємства; 

 довідка про наявність складських приміщень та спеціалізованого транспорту; 

 перелік працівників відповідної кваліфікації; 

 санітарні паспорти на автомобільні засоби для перевезення продуктів харчової 

та сільськогосподарської промисловості; 

 лист-згода учасника про згоду отримання коштів після постачання товару. 

Розкриття конкурсних пропозицій відбудеться 11.01.2018 року о 14:00 год. у кабінеті 

директора Кременчуцької загальноосвітньої школи I-III ступенів № 3 Кременчуцької 

міської ради Полтавської області (м. Кременчук, вул. Мічуріна, б.28). 

 


