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 ДК 021:2015 – 15540000-5 – Сирні продукти(Сир кисломолочний, сир 

твердий) 
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Технічні характеристики 

Сир кисломолочний кг 1000  Жирність 5 %.  Білковий кисломолочний продукт, 

який повинен  містити переважно казеїн та 

сироваткові білки, який виробляють 

сквашуванням молока заквашувальними 

препаратами із застосуванням способів кислотної 

або кислотно-сичужної коагуляції білка. 

Консистенція та зовнішній вигляд - м’яка, мазка 

або розсипчаста; дозволено незначна 

крупинчастість та незначне виділення сироватки. 

Смак та запах - характерний кисломолочний, без 

сторонніх присмаків і запахів. Колір - білий. 

Кисломолочний сир пакувати у споживчу тару 

масою нетто від 100 гр. до 1000 гр.  

Сир твердий кг 200 Жирність  50 %. Зовнішній вигляд: поверхня 

чиста, рівна, без механічних ушкоджень, 

сторонніх нашарувань і товстого поверхневого 

шару, покрита захисним покривом, який щільно 

прилягає до поверхні сиру. Дозволено незначні 

відбитки перфорації на поверхні сиру. Запах і 

смак: специфічний сирний, без сторонніх 

присмаків і запахів. Дозволено наявність 

присмаку пастеризації. Консистенція: тіло 

пластичне, ніжне однорідне, злегка крихке. 

Колір: однорідний за всією масою. Маркування  з 

познакою придатності, відповідним шрифтом, 

нанесене фарбою вільною від токсинів, 

відповідно до діючого законодавства 

 

 

 

 



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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