
                                                                 Начальнику Управління комунікацій та 

                                                           електронних сервісів ДМС України

                          Гагі КІКНАДЗЕ

Шановний пане Гага!

Про оприлюднення інформації на веб-сайті 

Керуючись Постановою КМУ  від 11 жовтня  2016 року №710 «Про 
ефективне використання державних коштів» (зі змінами та доповненнями), 
Чернігівський пункт тимчасового перебування іноземців та осіб без 
громадянства, які незаконно перебувають в Україні ДМС України, просить 
оприлюднити на офіційному веб-сайті ДМС України  інформацію щодо 
процедури відкритих торгів  за предметом: Капуста білокачанна свіжа, морква 
свіжа, буряк столовий свіжий, цибуля ріпчаста свіжа, яблука свіжі (03220000-9  
«Овочі, фрукти та горіхи») (Ідентифікатор закупівлі UA-2022-02-01-006247-с), 
яка оголошена з метою забезпечення потреб Чернігівського ПТПІ в продуктах 
харчування  протягом 2022 року.

          Вид процедури закупівлі: відкриті торги;

Кількість :
Капуста білокачанна свіжа – 7971 кг;
Морква свіжа  - 4032 кг;
Буряк столовий свіжий – 3994 кг;
Цибуля ріпчаста свіжа – 4040 кг;
Яблука свіжі – 8198 кг.

Місце поставки товару: вул. Лісна, буд. 5 с. Розсудів, Чернігівська обл.
Строк поставки товару: з  моменту укладення договору до 25.12.2022 року.
Очікувана вартість предмета закупівлі складає 419235,75 грн. (чотириста 

дев’ятнадцять тисяч двісті тридцять п’ять  грн. 75 коп.), що визначена на підставі 
наданих цінових пропозицій від чотирьох постачальників.

ДЕРЖАВНА МІГРАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ПУНКТ ТИМЧАСОВОГО ПЕРЕБУВАННЯ  

ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА, ЯКІ НЕЗАКОННО 
ПЕРЕБУВАЮТЬ В УКРАЇНІ  ДМС УКРАЇНИ

вул. Лісна, 5, с. Розсудів, Ріпкинський район, Чернігівська область 15044
тел.. (046) 41-432-82, факс (046) 41-433-83
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Технічні та якісні вимоги до предмета закупівлі:
Капуста білокачанна свіжа, морква свіжа, буряк столовий свіжий, цибуля 

ріпчаста свіжа, яблука свіжі (03220000-9  «Овочі, фрукти та горіхи») - Якість 
продукції повинна відповідати вимогам ДСТУ та ТУ, що має бути підтверджена 
посвідченнями та іншими документами відповідно до діючого законодавства або 
технічних умов виробника та вимогам Закону України «Про основні принципи 
та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів». 

Для підтвердження якості товару Постачальник повинен надати копії 
документів, що посвідчують походження, якість та безпечність товару, 
передбачених вимогами Закону України № 771/97 ВР від 23.12.1997 р. «Про 
основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів».  

З повагою директор                                                                   Євгеній СОЛУЯН

Клименок Ірина 0464143259
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