
 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ  

Інформація про замовника торгів: ПРИКАРПАТСЬКИЙ ВІЙСЬКОВО-

СПОРТИВНИЙ ЛІЦЕЙ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

Найменування предмета закупівлі: за кодом ДК 021:2015 - 03220000-9 Овочі, фрукти 

та горіхи  (Буряк столовий, морква, цибуля ріпчаста, капуста качанна, помідора, 

огірок). 

 

Очікувана вартість закупівлі:   387 320 грн. 

Загальний обсяг закупівлі становить: 10 730 кг. 

 

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

 

Строк поставки товарів: з дати підписання договору до 31 грудня 2022 року 

Періодичність поставки повинна бути 1 рази на тиждень. 

 

1. Кількісні характеристики предмету закупівлі: 

 

ДК 021:2015 код 03220000-9 Овочі, фрукти та горіхи (Буряк столовий, морква, 

цибуля ріпчаста, капуста качанна, помідора, огірок). 

 

Номенклатурні позиції:  

ДК 021:2015- 03221111-7 Буряк (буряк столовий) 

ДК 021:2015- 03221112-4 морква 

ДК 021:2015- 03221113-1 цибуля (цибуля ріпчаста) 

ДК 021:2015- 03221410-3 капуста качанна  

ДК 021:2015- 03221240-0 помідори 

         ДК 021:2015- 03221270-9 огірки  

 

 

Найменування 

Обсяг 

закупівлі 

(кг) 

Якісні вимоги до предмета закупівлі Спосіб поставки 

Буряк 

столовий 
3 350 

Буряк столовий свіжий має бути 

салатного сорту, свіжим, вирощеним в 

природних умовах, без перевищеного 

вмісту хімічних речовин, чистим, 

здоровим, достатньої зрілості, з 

типовою для ботанічного сорту 

формою і кольором, без ознак гнилі, 

механічного пошкодження та 

пошкодження шкідниками. М’якуш 

соковитий, темно-червоний різних 

відтінків залежно від особливостей 

ботанічного сорту .Не допускаються 

коренеплоди, що підморожені, із 

гниллю та сторонніми запахами та 

перевищенням рівня вологості.   Без 

ГМО. Якість - відповідно до ДСТУ 

7033:2009. Пакування Буряк 

Постачальник 

здійснює поставку 

Товару відповідно 

до замовлення не 

пізніше ніж 

протягом трьох 

робочих днів, що 

йдуть за днем 

отримання 

замовлення Товару. 

Поставка 1 раз на 

тиждень. 



упакований в сітки вагою від 15 до 25 

кілограм. 

Морква 2 680 

Морква має бути свіжою, вирощеною 

в природних умовах, без 

перевищеного вмісту хімічних 

речовин, чиста без залишків грунту, 

здорова, достатньої зрілості, типова 

для ботанічного сорту формою і 

кольором, без ознак гнилі, без 

сторонніх запахів, механічного 

пошкодження та пошкодження 

шкідниками. Не допускаються 

коренеплоди, що підморожені, із 

гниллю та сторонніми запахами та 

перевищенням рівня вологості.  Без 

ГМО. Якість – відповідно до ДСТУ 

7035:2009. Пакування Морква повинна 

бути упакована в сітки вагою від 15 до 

25 кілограм. . 

Цибуля 

ріпчаста 
700 

Цибуля ріпчаста -  зовнішній вигляд 

відбірні цибулини, визрілі, цілі, свіжі, 

сухі, за формою і забарвленням 

властиві ботанічному сорту, з добре 

висушеними верхніми лусочками,  

висушеною шийкою від 2 до 5 см 

включно. Не пошкоджена шкідниками 

і хворобами, без механічних 

пошкоджень.  Без ГМО. Якість - 

відповідно до ДСТУ 3234-95. 

Пакування: Цибуля повинна бути 

упакована в сітки вагою від 15 до 25 

кілограм. 

Капуста 

качанна 
3 000 

Капуста білоголова  свіжа, вирощена в 

природніх умовах, без перевищенного 

вмісту хімічних речовин. Головки 

свіжі, цілі, здорові, чисті, цілком 

сформовані, без коріння, непророслі з 

щільною структурою типовою для 

ботанічного сорту, без стороннього 

запаху і присмаку, не ушкодженні 

механічно та шкідниками. Не 

допускається капуста підморожена, що 

загнила або зі стороннім запахом. Без 

ГМО. Згідно ДСТУ 7037:2009. 

Пакування: Капуста упакована в сітки 

вагою від 20 до 35 кілограм. 

Помідори  500 

Помідора – свіжа, соковита, м’ясиста , 

червоного кольору вирощена в 

природніх умовах, без перевищенного 

вмісту хімічних речовин. Не 

допускається помідора гнила або зі 

стороннім запахом. Без ГМО. Згідно  



ДСТУ 3246-95.Пакування: Помідора  

упакована в гофровані, дерев’яні, 

пластикові  ящики  вагою від 5 до 20 

кілограм. 

Огірки 500 

Огірки - свіжі, цілі, чисті, хрусткі, 

соковиті, без механічних пошкоджень, 

темно-зеленого кольору,   вирощені в 

природніх умовах, без перевищеного 

вмісту хімічних речовин. М’якуш 

плоду щільна, з недорозвиненим 

насінням. Не допускається огірки 

гнилі або зі стороннім запахом. Без 

ГМО. Згідно ДСТУ 3247:95. 

Пакування: Огірки  упаковані в 

гофровані, дерев’яні, пластикові  

ящики  вагою від 5 до 20 кілограм. 

 

 

Овочі: вирощені в природних умовах, без перевищеного вмісту хімічних речовин, 

мають типові для ботанічного сорту форму та колір. Цілі, чисті, здорові, без зайвої 

зовнішньої вологості, незів’ялі, непророслі, очищені від землі, без механічних 

пошкоджень та пошкоджень шкідниками. Колір відповідного виду, без плямистості. 

Смак, запах без сторонніх домішок. Зрілі, із щільною шкіркою, без ознак гнилизни. Без 

ГМО. Фасування: мішки, сітки.  

Товар повинен відповідати показникам безпечності та якості для харчових 

продуктів, чинним нормативним документам, затвердженим у встановленому 

законодавством порядку, відповідати вимогам Законів України «Про основні принципи 

та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» від 23.12.1997р. №771/97-ВР (зі 

змінами). 

Кожна партія товару має супроводжуватися документами, що підтверджують їх 

походження, безпечність і якість. Товар по якості і безпечності повинен відповідати 

встановленим державним стандартам (діючим ГОСТам, ДСТУ або ТУ та ТУ, які 

розроблені на основі діючого ГОСТу або ДСТУ) та які діють на момент проведення 

процедури закупівлі. 

2. Вимоги щодо якості товару, умов та термінів поставки: 

Товари, що постачаються повинні мати документи, що засвідчують якість товару, 

оформлені відповідно до вимог чинного законодавства України. 

Доставка товару здійснюється партіями відповідно до замовлення, не пізніше ніж 

протягом трьох робочих днів, що йдуть за днем отримання замовлення Товару. 

Поставка 1 рази на тиждень. 

Водій та особи, які супроводжують продукти в дорозі та виконують вантажно-

розвантажувальні роботи, повинні мати медичну книжку з результатами проходження 

обов’язкового медичного огляду та забезпечені санітарним одягом (халат, рукавички). 

Приймання товару по якості, комплектності і кількості здійснюється 

уповноваженими представниками обох Сторін. 

У разі виявлення неякісного товару або такого, що не відповідає умовам договору 

складається акт і постачальник зобов’язаний замінити неякісний товар протягом однієї 

доби з моменту виявлення неякісного товару, без будь-якої додаткової оплати з боку 

Замовника. 

Доставка (перевезення) та розвантаження товару здійснюється силами та за 



рахунок Постачальника. 

Учасник визначає ціну з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що 

сплачуються або мають бути сплачені, у тому числі транспортні витрати та витрати 

пов’язані з вантажно-розвантажувальними роботами. 

Термін придатності: не менше 90% на момент поставки від терміну, визначеного 

виробником для даного виду товару та за умови його збереження відповідно до 

встановлених норм і правил зберігання. 

 

Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним, 

якісним, кількісним та іншим вимогам замовника учасник у складі 

тендерної пропозиції повинен надати: 
Документи, які засвідчують якість та безпеку продукції: Декларація 

виробника та/або висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи 

та/або сертифікати відповідності та/або іншими документами згідно діючого 

законодавства на запропонований товар сканкопія або завірена учасником копія. 

 

 

 

Реквізити: 

 

ЄДРПОУ 20568493; 

р/р UA638201720344240005000042611 

МФО 820172  

ДКСУ м. Київ 

Начальник Мартинюк Микола Лонгінович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Обгрунтування ціни: 

https://index.minfin.com.ua/ua/markets/wares/prods/?c=%D1%84%D1%80%D1%83

%D0%BA%D1%82%D1%8B+%D0%B8+%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%89%

D0%B8 

 

 

 



  

 

Мінфін 
 

https://index.minfin.com.ua/ua/markets/wares/prods/?c=%D1%84%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%

8B+%D0%B8+%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%89%D0%B8 

 


