Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Техникалық ерекшелік
Сатып алудың нөмірі:

№ 3133792-1

Сатып алудың атауы:

Азық-түлік

Лоттың нөмірі:

№ 23513132-ОК1

Лоттың атауы :

Тағамдық тұз

Лоттың сипаттауы:

йодталған, сұрып

Лоттың қысқаша
сипаттауы:

Жоғары сұрыпты йодталған ас тұзы, ас тұзы, ұнтақталған.
Қаптамада 1000гр

Саны, көлемі:

100

Өлшем бірлігі:

Килограмм

Жеткізу орны:

151010000, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. Ағ.Жұбановтар көшесі, 292
үй, корпус А

Жеткізу мерзімі:

Тапсырушының өтімі бойынша, 2019 жыл ішінде

Функционалдық,
техникалық, сапалық
және пайдалану
мінездемесін сипаттау:

Йодталған тұз, ас тұзы, таза, ұсақ тұз үй шаруашылықтарында
асханада, қоғамдық тамақтану үшін қолданылады.- тауарға
сертификат беру; - Экспедиторға арналған медициналық кітапша;
- Тез бұзылатын азық-түлікке сараптама актісі; - сапа куәлігі.
Жеткізу 01.04.2019 ж. — 31.12.2019 ж. бастап жүргізіледі.
Жеткізу 10 сағатқа дейін жүзеге асырылады.00 мин жеткізу
мекенжайы бойынша, демалыс және мереке күндерін қоса
алғанда, Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес. Тауар өндірісіқазақстандық мазмұн. Әлеуетті Өнім берушіге қойылатын
талаптар: 1. Өнім беруші беруге міндетті : 1) жеке куәліктің
көшірмесі, 2) Жарғының көшірмесі, 3) СТН, 4) салық төлеушінің
куәлігі, 5) мемлекеттік тіркеу туралы куәлік, 6) стат.карталар, 7)
есеп айырысу шотының болуы туралы банктен анықтама
(қазынашылықта тіркелмеген адамдар үшін түпнұсқа);) 2) сапа
сертификатын немесе сәйкестік сертификатын міндетті түрде
ұсыну, тауардың өнімнің қауіпсіздігін растайтын сапа
сертификаты немесе сәйкестік сертификаты болуы тиіс.
Тауардың сапасы МЕМСТ және ТШ талаптарына сәйкес болуы
тиіс. Сан Пин бойынша тамақ өнімдерін сақтауға, тасымалдауға
рұқсат беру құжаттарының көшірмелерін ұсыну. Тамақ өнімдерін
тасымалдайтын жеткізушінің көлік құралына қойылатын
талаптар: Азық-түлік өнімдерін жеткізушіге санитарлықэпидемиологиялық қорытындысы бар автокөліктерде жүргізу
қажет. Тамақ өнімдері сақтау жағдайларына қойылатын
талаптарды сақтай отырып тасымалданады, басқа мақсаттарға
арнайы автокөлікті пайдалануға жол берілмейді. Экспедитор
жұмысқа рұқсаты бар арнайы киіммен және жеке медициналық
кітапшамен қамтамасыз етіледі. Өнімдерге арналған ыдыс
таңбаланады және мақсаты бойынша пайдаланылады.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация
Номер закупки:

№ 3133792-1

Наименование закупки:

Продукты питания

Номер лота:

№ 23513132-ОК1

Наименование лота:

Соль пищевая

Описание лота:

йодированная, сорт

Дополнительное
описание лота:

Пищевая йодированная соль высшего сорта, поваренная,
молотая. В упаковке 1000гр

Количество:

100

Единица измерения:

Килограмм

Места поставки:

151010000, Актюбинская область, г.Актобе ул. Бр.Жубановых,
дом 292, корпус А

Срок поставки:

по заявке Заказчика, в течение 2019 года

Описание и требуемые
функциональные,
технические,
качественные и
эксплуатационные
характеристики
закупаемых товаров
(работ, услуг):

Соль йодированная, поваренная, молотая пищевая, чистая,
мелкая соль используется для столового употребления в
домашних хозяйствах, общественном питании.-предоставить
сертификат на товар; - Медицинская книжка на экспедитора; Акт экспертизы на скоропортящиеся продукты; -удостоверение
качества. Поставка производится — с 01.04.2019г.-31.12.2019г.
Доставка осуществляется до 10ч.00 мин по адресу поставки,
согласно заявки Заказчика, включая выходные и праздничные
дни. Производство товаров – казахстанское содержание.
Требования, предъявляемые к потенциальному Поставщику: 1.
Поставщик обязан предоставить : 1) копии удостоверения
личности, 2) копии Устава, 3) РНН, 4) свидетельства
налогоплательщика, 5) свидетельства о государственной
регистрации, 6) стат.карты, 7) справку с банка о наличии
расчетного счета (оригинал для тех, кто не зарегистрирован в
Казначействе) 2) Обязательное предоставление сертификата
качества или сертификата соответствия, товар должен иметь
сертификат качества или сертификат соответствия,
подтверждающие безопасность продукции. Качество товара
должно соответствовать требованиям ГОСТов и ТУ.
Предоставление копий разрешительных документов на хранение,
перевозку пищевых продуктов по Сан ПиНу. Требования к
транспортному средству Поставщика, перевозящему продукты
питания: Поставщику транспортировку пищевых продуктов
необходимо проводить на автотранспорте, имеющем санитарноэпидемиологическое заключение. Пищевые продукты
транспортируются с соблюдением требований к условиям
хранения, не допускается использование специального
автотранспорта для других целей. Экспедитор обеспечивается
специальной одеждой и личной медицинской книжкой с
допуском к работе. Тара для продуктов маркируется и
используется по назначению.

