
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ 

на поставку 

ДК 021:2015: 03220000 - 9 овочі ,фрукти та горіхи(Буряк столовий,капуста 

свіжа,морква,цибуля ріпчаста,часник,гарбуз свіжий,огірок свіжий,редис,цибуля 

зелена,апельсини,банани,черешня,лимони,мандарини,яблука 

свіжі,полуниця,помідор,перець свіжий) 

 

№ Найменування 
Од. 

виміру 

Кіль-

кість 
Примітки 

1. Буряк столовий  кг 300 

Буряк повинен відповідати вимогам 

існуючих стандартів та технічним 

вимогам.Свіжий, цілий, яскраво-

червоного кольору без плям або тріщин 

на кореневищі, середньої 

величини.Фасування продукції – сітки до 

5 кг. 

2. Капуста свіжа  кг 500 

Капуста білокачанна. Овочі повинні мати 

відповідну форму та колір, без дефектів, 

без пошкоджень  сільськогосподарськими 

шкідниками. Мають бути свіжі без гнилі, 

без надривів шкіри, глибоких порізів, що 

зачіпляють м`якоть, не допускається 

коренеплоди підморожені, зі сторонніми 

запахами Товар сухий, чистий, середнього 

розміру, не в`ялий, фасований в сітки або 

ящики, має відповідати діючим стандартам 

якості. Фасування продукції – сітки до 5 

кг. 

3. Морква кг 400 

Морква повинна відповідати вимогам 

існуючих стандартів та технічним 

вимогам.Свіжа, ціла, яскраво-оранжевого 

кольору без плям або тріщин на 

кореневищі, середньої 

величини.Фасування продукції – сітки до 

5 кг. 

4. 
Цибуля 

ріпчаста  
кг 400 

Цибуля ріпчаста повинна відповідати 

вимогам існуючих стандартів та 

технічним вимогам. Ціла, суха, без 

механічних пошкоджень в сухому 

лушпинні, середньої величини.Фасування 

продукції – сітки до 5 кг. 

5. Часник кг 10 
Складається з 3-10 зубків, покритих 

загальною сухою оболонкою біло-

рожевого, або світло фіолетового кольорів. 



Без пустот, без гнилі, не пошкоджені, без 

налипання землі.  Без ГМО. 

6 Гарбуз свіжий кг 50 

Гарбуз солодкий для каші повинен бути 

середнього розміру, повинні бути свіжими, 

чистими, без механічних ушкоджень, не 

ушкоджені  шкідниками та хворобами, з 

рівно зрізаною плодоніжкою, не можуть 

бути гнилими, зів’ялими,  На розрізі  

недопустима цвіль та ушкодження. 

Недопустима перезрілість та недозрілість. 

7 Огірок свіжий кг 300 

Огірки - огірки свіжі- сорт вищий. Плоди 

цілі, свіжі, здорові, чисті, без механічних 

пошкоджень, з плодоніжкою або без неї, 

типової для ботанічного сорту форми і 

забарвлення. Правильної форми і 

практично прямі (допускається висота 

внутрішньої дуги не більше 10мм. На 10 

см. Довжини огірка). 

Тара та упаковка повинна відповідати 

вимогам встановленим до даного виду 

товару і захищати його від пошкоджень 

або псування під час перевезення 

(доставки). Товар повинен передаватись у 

заклад в неушкодженій упаковці, має 

забезпечуватись  цілісність товару та 

збереженню його якості під час 

транспортування. 

8 Редис кг 100 

Редис червоний з характерним 

забарвленням та формою відповідно до 

опису ботанічного сорту, чиста, незів’яла, 

не уражена хворобою, без пошкоджень 

сільськогосподарськими шкідниками. 

Якість - відповідно до ГОСТ, ДСТУ, ТУ та 

інших документів, що діють на території 

України. Без ГМО. 

9 Цибуля зелена кг 10 

Вирощена в природних умовах, без 

перевищеного вмісту хімічних речовин, 

без ГМО, без гнилі та пошкоджень 

сільськогосподарськими шкідниками і 

хворобами.  Вищого ґатунку. 

 

10. Апельсини кг 200 
Плоди  повинні бути свіжі, чисті, без ознак 

захворювання, без механічних 

пошкоджень та ушкоджень шкідниками, 



без сторонніх присмаків, запахів, без ознак 

гнилі, стиглі. 

11. Банани кг 300 

Плоди свіжі, цілі, здорові, чисті, без 

перевищеного вмісту хімічних речовин, 

достатньої зрілості, без ознак гнилі, 

механічного пошкодження та 

пошкодження шкідниками. Банан вагою 

180-230г. 

12. Черешня кг 100 

Черешня - плоди цілі, свіжі, здорові, чисті, 

без механічних пошкоджень, без гнилі, 

дозрілі, без перевищення вмісту хімічних 

речовин. Не пошкоджені шкідниками, 

округла, соковита кістянка від блідо- до 

темно-червоного кольору, на смак кисло-

солодка. Не в`ялі, без ГМО. Упаковані в 

ящики, транспортабельні. При поставці 

обов’язково надаються копії протоколів 

випробовувань харчової продукції дійсних 

на дату поставки.  Запаковане та 

промарковане 

13. Лимони кг 50 

Лимони (Плоди свіжі, чисті, без 

механічних пошкоджень, без пошкоджень 

від шкідників та хвороб, без сторонніх 

запахів і присмаку. Окрас- від світло 

жовтого до помаранчового кольору. 

14. Мандарини кг 200 

Плоди мандаринів повинні бути 

середнього розміру, свіжі, чисті, без ознак 

захворювання, без механічних 

пошкоджень та ушкоджень шкідниками, 

без сторонніх присмаків, запахів, без ознак 

гнилі, стиглі. 

15. Яблука свіжі кг 400 

Яблука повинні бути вирощені в 

природних умовах, без перевищенного 

вмісту хімічних речовин, свіжі дозрілі, 

колір відповідно до сорту, без ознак гнилі, 

механічного пошкодження та 

пошкодження шкідниками. Діаметром не 

менше 100 мм.  Кожне яблуко вагою не 

менше 200гр. 

16. Полуниця кг 100 

Полуниця - плоди цілі, свіжі, здорові, 

чисті, без механічних пошкоджень, без 

гнилі, дозрілі, без перевищення вмісту 

хімічних речовин. Не пошкоджені 

шкідниками, однорідні по мірі зрілості. Не 

в`ялі, без ГМО. Розмір полуниці середній 



або великий, упакована в ящики або 

корзинки, транспортабельна. При поставці 

обов’язково надаються копії протоколів 

випробовувань харчової продукції дійсних 

на дату поставки.  Запаковане та 

промарковане 

17.       Помідор кг 300 

Помідори врожаю 2023 року. Відповідність 

вимогам діючого санітарного 

законодавства України. 

Помідори свіжі високоякісні, мають бути 

рожевого і червоного ступеня зрілості, без 

перевищеного вмісту хімічних речовин. 

Плоди мають бути свіжими, чистими, 

здоровими, плотними, достатньої зрілості 

(неперезрілі і не зелені), типовими для 

ботанічного сорту формою і кольором, 

запах та смак – без сторонніх домішок, без 

ознак гнилі, механічного пошкодження, 

сонячних опіків та пошкодження 

шкідниками. Розмір плодів в діаметрі 

повинен складати 4-7 см. 

Повинне бути маркування щодо відсутності 

ГМО. Тара та маркування на ній, в якій 

постачається продукт, повинна відповідати 

діючим вимогам. 

Залишок терміну зберігання на момент 

поставки продуктів повинен бути не 

менше 90% від терміну зберігання. 

18. Перець свіжий кг 100 

Відповідність вимогам діючого санітарного 

законодавства України. Плоди повинні 

бути високоякісні, свіжі, зрілі, чистими, 

здоровими, твердими без перевищеного 

вмісту хімічних речовин, без ознак гнилі, 

тріщин та механічного пошкодження, 

сонячних опіків та пошкодження 

шкідниками. Без сторонніх запаху та 

присмаку.  

Повинне бути маркування щодо відсутності 

ГМО. Тара та маркування на ній, в якій 

постачається продукт, повинна відповідати 

діючим вимогам. 

Залишок терміну зберігання на момент 

поставки продуктів повинен бути не 

менше 80% від терміну зберігання. 

Примітки.  

1.Продукція повинна відповідати ДСТУ або ТУ У(стосується товарів, для яких 

встановлені ДСТУ). 

2.При постаці товару Постачальник повинен надати посвідчення якості на товар, або 

завірену копію.Товар непошкоджений. 



3.Доставка (перевезення) та розвантаження товару в складське приміщення здійснюється 

силами та за рахунок Учасника. Товар повинен бути поставлений  відповідним 

транспортом Постачальника. 

4.Постачання товару здійснюється чотири рази на тиждень (понеділок, 

вівторок,середа,  п’ятниця з 11.30 до 12.30 години), якщо день поставки товару 

припадає на святковий день, Постачальник повинен здійснити доставку наступного 

дня,   згідно наданої заявки замовника протягом 1 дня.  

5.На вимогу Замовника надати зразки продукції (за рахунок Учасника) у строк не пізніше 

24 години з моменту закінчення торгів,з метою визначення Замовником якості товару.У 

разі надання не якісного товару Замовник має право відмовитись від укладання договору.  

6.Під час отримання товару Замовник має право зробити вибіркову (часткову) перевірку 

товару на якість з поширенням результатів перевірки якості будь-якої частини товару на 

всю партію. 

7.Замовник має право зробити вибіркове (часткове) лабораторне дослідження товару, який 

був поставлений за договором, на якість та відповідність санітарно-гігієнічним нормам. 

8.Витрати Замовника на лабораторне дослідження в повному обсязі відшкодовує Учасник.  

9. У разі поставки продукції неналежної якості, після складання акту за участю 

представників Сторін, замінити його на продукцію належної якості протягом 24 годин. 

10. З’явитися для складання акту щодо неналежної якості поставленої ним продукції, у 

випадку відсутності представника Постачальника, акт складається без його участі. У 

цьому випадку Постачальник буде зобов’язаний замінити неякісну продукцію на 

продукцію належної якості.  

11. Відповідальність за виконання вимог екологічної безпеки та вимог із забезпечення 

вимог техніки безпеки при постачанні товару несе Учасник. 
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