Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Техникалық ерекшелік
Сатып алудың нөмірі:

№ 3133792-1

Сатып алудың атауы:

Азық-түлік

Лоттың нөмірі:

№ 23406944-ОК1

Лоттың атауы :

Нан

Лоттың сипаттауы:

қарабидай ұнынан

Лоттың қысқаша
сипаттауы:

Қара бидайдан пісірілген нан, 1 дана өлшемі 600 гр

Саны, көлемі:

1000

Өлшем бірлігі:

Дана

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:

Қара бидай және қара бидай наны Көлемі: 1 бөлке/дана - 600
грамм Жаңа піскен. Сапа сертификатын немесе сәйкестік
сертификатын міндетті түрде ұсыну, себебі СанПИН
талаптарының 106 тармағына сәйкес 04.07.2003 ж. №
2.017.03."мектепке дейінгі ұйымдардың құрылымына және
оларды күтіп-ұстауға қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық
талаптар санитарлық ережелері мен нормаларын бекіту туралы"
ҚР Денсаулық сақтау министрінің 2003 жылғы 25 шілдедегі №
571 бұйрығымен бекітілген , тауардың сапа сертификаты немесе
өнімнің қауіпсіздігін растайтын сәйкестік сертификаты болуы
тиіс. Тауардың сапасы МЕМСТ және ТШ талаптарына сәйкес
болуы тиіс. Жеткізу – шартқа қол қойылғаннан кейін жүргізіледі.
Жеткізу тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес жеткізу мекенжайы
бойынша жүзеге асырылады, қоса алғанда, демалыс және мереке
күндері. ҚР СТ Қазақстан Республикасының Мемлекеттік
стандартына сәйкестігі 3.38-2003. "Нанды, нан-тоқаш макарон
өнімдерін, ашытқыларды сертификаттау тәртібі" Қазақстан
Республикасы Индустрия және сауда министрлігі Стандарттау,
метрология және сертификаттау жөніндегі комитетінің 2004
жылғы 1 қыркүйектегі бұйрығымен бекітілді және қолданысқа
енгізілді. МЕМСТ 2077-84 " қара бидай, қара бидай және бидайқара бидай наны. Техникалық шарттар". Қысқаша сипаттамасы:
жоғары сұрыпты бидай ұнынан пісірілген нан Тауар өндірісіқазақстандық мазмұн. Өнім таза болуы керек, сақтау мерзімі 24
сағаттан аспауы керек. Өлшем бірлігі-дана . Тауар өндірісіқазақстандық мазмұн.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация
Номер закупки:

№ 3133792-1

Наименование закупки:

Продукты питания

Номер лота:

№ 23406944-ОК1

Наименование лота:

Хлеб

Описание лота:

из ржаной муки

Дополнительное
описание лота:

Хлеб из ржанной муки, масса 1 штуки 600 грамм

Количество:

1000

Единица измерения:

Штука

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):

Хлеб ржаной и ржанно-пшеничный Объем: 1 булка/штука - 600
грамм Свежее испеченный. Обязательное предоставление
сертификата качества или сертификата соответствия, так как
Согласно пункта 106 требований СанПиНа от 04.07.2003г. №
2.01.017.03., утвержденным приказом Министра здравоохранения
РК от 25.07.2003г. № 571 «Об утверждении санитарных правил и
норм Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и
содержанию дошкольных организаций» , товар должен иметь
сертификат качества или сертификат соответствия,
подтверждающие безопасность продукции. Качество товара
должно соответствовать требованиям ГОСТов и ТУ. Поставка
производится – после подписание договора. Доставка
осуществляется по адресу поставки, согласно заявки Заказчика,
включая выходные и праздничные дни. Соответствие
Государственному стандарту Республики Казахстан СТ РК
3.38-2003. Утвержден и введен в действие приказом Комитета по
стандартизации, метрологии и сертификации Министерства
индустрии и торговли Республики Казахстан от 01 сентября 2004
года «Порядок сертификации хлеба, хлебобулочных макаронных
изделий, дрожжей». Соответствие ГОСТ 2077-84 «Хлеб ржаной,
ржано-пшеничный и пшенично-ржаной. Технические условия».
Краткая характеристика: хлеб пшеничный из муки высшего сорта
Производство товаров – казахстанское содержание. Продукт
должен быть свежий, срок хранения не более 24 часов. Единица
измерения – штука . Производство товаров – казахстанское
содержание.

