
ОБГРУНТУВАННЯ відповідно до вимог п. 4¹ Постанови КМУ від 11 жовтня 

2016 року №710 до процедури закупівлі № UA-2022-08-05-000803-а 
1. Назва предмету закупівлі:   

ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” Морква, буряк, цибуля, капуста 

рання, капуста пізня за ДК 021:2015 – 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи 

 
2.  Обгрунтування технічних і кількісних характеристик предмета закупівлі 

 Місце поставки: вул. Миколи Амосова, 10, м. Шпола, Звенигородський район, 
Черкаська область. 

Технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі 

 

№ 

з/п 
Назва товару 

Вимоги щодо якості (ДСТУ, ТУ, ГОСТ, санітарне 

законодавство України тощо) 
Од. 

Кільк

ість 

1 Морква 

Морква столова  свіжа, вагова. Врожай 2022 року. 
Якість - згідно з ДСТУ 7035:2009 або інший відповідний ДСТУ або 

ГОСТ або зареєстровані ТУ або санітарне законодавство України, 
тощо. 
Овочі повинні бути цілими, чистими, здоровими, сухими, 

непророслими, незів’ялими. 
Коренеплоди свіжі, цілі, здорові, чисті, не зів'ялі, не тріснуті, не 

пошкоджені шкідниками, без зайвої зовнішньої вологості, типових 

для даного сорту форми і забарвлення, з довжиною бадилля не 

більше   2 см або без бадилля, але без ознак загнивання у ділянці. 
Запах і смак - властиві даному ботанічному сорту, без стороннього 

запаху і присмаку. Без ГМО. 

кг 2200 

2 Буряк 

Буряк свіжий. Врожай 2022 року. 
Якість - згідно з ДСТУ 7033:2009 або інший відповідний ДСТУ або 
ГОСТ або зареєстровані ТУ або санітарне законодавство України, 

тощо. 
Коренеплоди свіжі, цілі, чисті, не зів’ялі, не тріснуті, без 
пошкоджень, не уражені хворобами, без зайвої зовнішньої вологи, 

типові для ботанічного сорту за формою і забарвленням, з 

довжиною залишених черешків не більше ніж 2,0 см або обрізаних 
врівень з плечиками коренеплоду. 
Смак і запах - властиві даному ботанічному сорту, без стороннього 

запаху і присмаку. Без ГМО. 

кг 2200 

3 Цибуля 

Цибуля ріпчаста свіжа.  Врожай 2022 року. 
Якість - згідно з ДСТУ 3234-95 або інший відповідний ДСТУ або 

ГОСТ або зареєстровані ТУ або санітарне законодавство України, 

тощо. 
Відбірні цибулини, визрілі, цілі, свіжі, сухі, за формою і 

забарвленням властиві ботанічному сорту, з добре висушеними 

верхніми лусочками і висушеною шийкою від 2 до 5 см включно, не 

пошкоджені сільськогосподарськими шкідниками і хворобами; без 
механічних пошкоджень. 
Смак і запах - властиві даному ботанічному сорту, без стороннього 

запаху і присмаку. Без ГМО. 

кг 1700 

4 
 

Капуста 
рання 

Капуста молода свіжа середньостигла, врожай 2022 року. 
Якість – згідно з ДСТУ 7037:2009 або інший відповідний ДСТУ або 

ГОСТ або зареєстровані ТУ або санітарне законодавство України, 

тощо. 
Головки свіжі, цілі, здорові, чисті, цілком сформовані, непророслі, 

типової для ботанічного сорту форми і забарвлення, без 

пошкоджень сільськогосподарськими шкідниками. 
Головки повинні бути зачищені до щільно прилеглих зелених або 

білих листків. Без ГМО. 

кг 300 

https://dnaop.com/html/33867/doc-%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%A3_7033_2009
https://dnaop.com/html/33867/doc-%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%A3_7033_2009
https://dnaop.com/html/33867/doc-%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%A3_7033_2009
https://dnaop.com/html/33867/doc-%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%A3_7033_2009


5 Капуста пізня 

Капуста пізня свіжа середньостигла, врожай 2022 року. 
Якість – згідно з ДСТУ 7037:2009 або інший відповідний ДСТУ або 
ГОСТ або зареєстровані ТУ або санітарне законодавство України, 

тощо. 
Головки свіжі, цілі, здорові, чисті, цілком сформовані, непророслі, 

типової для ботанічного сорту форми і забарвлення, без 
пошкоджень сільськогосподарськими шкідниками. 
Головки повинні бути зачищені до щільно прилеглих зелених або 

білих листків. Без ГМО. 

кг 4000 

1. Товар повинен відповідати показникам безпечності та якості для харчових продуктів, які 

встановлено нормативно-правовими актами України, ДСТУ, ГОСТ та інших документів, що діють 

на території України.  

2. Товар постачається окремими партіями протягом загального строку поставки  за 

заявками Замовника. Замовник робить замовлення у любій йому доступній формі (письмово, 

телефоном, електронною поштою тощо). Постачальник разом з товаром надає Замовнику 

накладну на товар та всю супровідну документацію (посвідчення про якість (сертифікат якості 

тощо), або декларація виробника, де вказується дата виготовлення, умови та термін зберігання, 

товаро-транспортну накладну,  також висновки Державної санітарно-епідеміологічної служби, 

інші документи, що передбачені чинним законодавством України). 

3. Учасник надає документи про якість - копії декларації виробника або посвідчення про 

якість, або сертифікатів якості виробника або іншій подібний документ, що підтверджує 
відповідність товару вимогам (дійсні на момент подачі  пропозиції). 

4. Учасник надає гарантійний лист про те, що строк придатності товару на момент 

поставки повинен становити не менше 90% від загального терміну зберігання. 
5. Товар повинен постачатися транспортом постачальника згідно з правилами перевезення 

харчових продуктів, відповідним температурним режимом та за рахунок постачальника, партіями 

згідно заявок Замовника. Транспортні видатки враховані у ціну товару. Завантаження і 
розвантаження товару здійснюється силами, засобами та за рахунок Постачальника. При прийомі 

товар повинен відповідати вазі, яка заявлена в супровідних документах (в складі пропозиції 

подається відповідний гарантійний лист). 

6. Учасник надає гарантійний лист, що транспорт, який поставляє продукти, має 
відповідати діючим санітарним нормам та правилам; 

7. Учасник надає гарантійний лист, що тара має відповідати діючим санітарним нормам 

та правилам. 
8. Учасник надає довідку в довільній формі про детальний опис товару, що 

пропонуються, країну походження товару щодо кожної номенклатурної позиції предмета 

закупівлі,  при цьому учасник обов’язково зазначає найменування виробника продукції, яка 

пропонується до постачання.  

Якщо Постачальник не є виробником, в обов’язковому порядку подає у складі 

пропозиції лист про співпрацю від виробника, представника, дилера, агента, продавця, у 

якого Постачальник отримує товар, що планує постачати у випадку перемоги Замовнику та 

відповідні документи про якість і споживчі властивості товару, а також сканований 

відповідний договір, що підтверджує правовідносини учасника з особою, яка надала лист про 

співпрацю. 
 

3. Обгрунтування очікуваної вартості, розміру бюджетного призначення: Розмір 

бюджетного призначення сформований з урахуванням наявної потреби в закупівлі 

продукції. 

Очікувана вартість предмета закупівлі – 329 000,00 грн. 

Джерелом фінансування даної закупівлі є: - державний бюджет - кошти НСЗУ 
 
 

 


	Технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі

