
 

 

ОБГРУНТУВАННЯ ТА  ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ  

 

ЛОТ № 1  

 

Найменування товару - Сметана  

Кількість товарів – 1500 кг. 

Розмір бюджетного призначення - 90 000 грн. 

Очікувана вартість придмета закупівлі – 60,00 грн. 

 
Предмет 

закупівлі 

Постачальник 

№1 

Постачальник 

№2 

Постачальник 

№3 

Постачальник 

№4 

Очікувана 

вартість 

закупівлі 

Сметана за 1 

кг. 
48,75 63,90 65 63,96 60,00 

 

Місце поставки товарів: 78400, Івано-Франківська обл., м. Надвірна, вул. Сірика, 1-а 

 

Вимоги щодо якості: 

Якість товару повинна відповідати вимогам ДСТУ 4418:2005 «Сметана. Технічні умови» 

або технічним умовам виробника (вимоги, заявлені в ТУУ, не повинні суперечити 

вимогам ДСТУ) затвердженим у встановленому законодавством України порядку, Закону 

України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» 

та інших нормативних документів на відповідний вид продукції. 

Кожна партія товару повинна супроводжуватися документом, що підтверджує його якість 

і безпечність. 

Товар повинен бути свіжим та якісним, не повинен містити небезпечні для організму 

речовини, до складу яких входять штучні барвники, консерванти, ароматизатори, ГМО, 

тощо. 

Залишки терміну зберігання отриманих продуктів повинні бути не менше 50% до 

загального терміну зберігання. 

 

За фізико-хімічними показниками сметана повинна відповідати вимогам: 

Масова частка жиру – не менше 20 %, не більше 40 % 

 

За органолептичними показниками сметана повинна відповідати вимогам: 

Зовнішній вигляд і консистенція: однорідна маса з глянсуватою поверхнею, густа. 

Дозволено недостатньо густа, наявність поодиноких пухирців повітря, незначна 

крупинчатість. 

Смак і запах: чистий, кисломолочний, 3 присмаком і ароматом властивим 

пастеризованому продукту, без сторонніх присмаків і запахів. 

Колір: білий з кремовим відтінком, рівномірний за всією масою. 

 

Умови поставки: партіями, за заявками Замовника, протягом 2021 року або до повного 

виконання сторонами договірних зобов’язань. Доставка товару виконується силами і за 

рахунок Учасника. Поставка продукції виконується протягом 3 (трьох) календарних днів з 

моменту одержання Учасником письмової/усної заявки Замовника будь-яким способом 

(по телефону, листом, по факсу, або по електронній пошті), якщо інший строк поставки не 

буде узгоджений сторонами додатково. 

 



ЛОТ № 2  

 

Найменування товару - Кефір 

Кількість товарів – 3500 кг. 

Розмір бюджетного призначення - 112 000 грн. 

Очікувана вартість придмета закупівлі – 32,00 грн. 

 
Предмет 

закупівлі 

Постачальник 

№1 

Постачальник 

№2 

Постачальник 

№3 

Постачальник 

№4 

Очікувана 

вартість 

закупівлі 

Кефір за 1кг. 33 31,51 34,80 29 32 

Місце поставки товарів: 78400, Івано-Франківська обл., м. Надвірна, вул. Сірика, 1-а 
 

Вимоги щодо якості: 

Якість товару повинна відповідати вимогам ДСТУ 4417:2005 «Кефір. Технічні умови» або 

технічним умовам виробника (вимоги, заявлені в ТУУ, не повинні суперечити вимогам 

ДСТУ) затвердженим у встановленому законодавством України порядку, Закону України 

«Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» та інших 

нормативних документів на відповідний вид продукції. 

Кожна партія товару повинна супроводжуватися документом, що підтверджує його якість 

і безпечність. 

Товар повинен бути свіжим та якісним, не повинен містити небезпечні для організму 

речовини, до складу яких входять штучні барвники, консерванти, ароматизатори, ГМО, 

тощо. 

Залишки терміну зберігання отриманих продуктів повинні бути не менше 50% до 

загального терміну зберігання. 
 

За фізико-хімічними показниками кефір повинен відповідати вимогам: 

Масова частка жиру - не менше 2,5%, не більше 5% 
 

За органолептичними показниками кефір повинен відповідати вимогам: 

Зовнішній вигляд і консистенція: однорідна, в'язка, з порушеним або непорушеним 

згустком (залежно від технології виробництва). Дозволено: газоутворення, яке 

спричинено нормальною життєдіяльністю мікрофлори кефірної закваски; незначне 

відокремлення сироватки. 

Смак і запах: чистий, кисломолочний. Смак щипкий, без сторонніх присмаків і запахів. 

Колір: молочно-білий, рівномірний за всією масою. 

 

Найменування товару - Йогурт 

Кількість товарів – 1450 кг. 

Розмір бюджетного призначення - 65250 000 грн. 

Очікувана вартість придмета закупівлі – 45,00 грн. 

 
Предмет 

закупівлі 

Постачальник 

№1 

Постачальник 

№2 

Очікувана 

вартість 

закупівлі 

Йогуртза 1кг. 39 51.50 45.25 

 

Місце поставки товарів: 78400, Івано-Франківська обл., м. Надвірна, вул. Сірика, 1-а 



 

Вимоги щодо якості: 

Якість товару повинна відповідати вимогам ДСТУ 4343:2004 «Йогурти. Загальні технічні 

умови» або технічним умовам виробника (вимоги, заявлені в ТУУ, не повинні суперечити 

вимогам ДСТУ) затвердженим у встановленому законодавством України порядку, Закону 

України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» 

та інших нормативних документів на відповідний вид продукції. 

Кожна партія товару повинна супроводжуватися документом, що підтверджує його якість 

і безпечність. 

Товар повинен бути свіжим та якісним, не повинен містити небезпечні для організму 

речовини, до складу яких входять штучні барвники, консерванти, ароматизатори, ГМО, 

тощо. 

Залишки терміну зберігання отриманих продуктів повинні бути не менше 50% до 

загального терміну зберігання. 
 

За фізико-хімічними показниками йогурт повинен відповідати вимогам: 

Масова частка жиру - не менше 2,5% 
 

За органолептичними показниками йогурт повинен відповідати вимогам: 

Зовнішній вигляд і консистенція: однорідна, ніжна, з порушеним або непорушеним 

згустком, у міру щільна, без газоутворення, із частками внесених добавок або 

наповнювачів, які розподілені за всією масою йогурту або шарами. 

Смак і запах: чистий, кисломолочний, без сторонніх присмаків і запахів, у міру солодкий, 

з присмаком відповідного наповнювача. 

Колір: від білого до світло-жовтого, обумовлений кольором застосовуваного 

наповнювача. 

 

Місце поставки товарів: 78400, Івано-Франківська обл., м. Надвірна, вул. Сірика, 1-а 
 

Умови поставки: партіями, за заявками Замовника, протягом 2021 року або до повного 

виконання сторонами договірних зобов’язань. Доставка товару виконується силами і за 

рахунок Учасника. Поставка продукції виконується протягом 3 (трьох) календарних днів з 

моменту одержання Учасником письмової/усної заявки Замовника будь-яким способом 

(по телефону, листом, по факсу, або по електронній пошті), якщо інший строк поставки не 

буде узгоджений сторонами додатково. 
 



 


