
 

Інформація про технічні та якісні характеристики 

на закупівлю 

ДК 021:2015 код 15550000-8 молочні продукти різні, а саме: сметана, кефір, ряжанка, 

йогурт. 

 

 

Продукт Характеристика 

Сметана 21 % 

У дрібній розфасовці,  у спеціальній упаковці, жирність 21%, 

свіжа, однорідної консистенції, і в міру густа, вигляд продукції 

– глянцевий, колір – білий з кремовим відтінком, смак і запах – 

чисті, без сторонніх присмаків і запахів, споживча упаковка – 

відро, вага 900 гр.-1000 гр. Дефекти недопустимі. На кожній 

одиниці фасування повинна бути наступна інформація: назва 

харчового продукту, назва та адреса підприємства - виробника,  

вага нетто, склад , дата виготовлення, термін придатності та 

умови зберігання, дані про харчову та енергетичну цінність. 

Строк придатності не повинен перевищувати 90% від загального 

строку придатності. Товар не повинен містити генетично 

модифіковані організми (ГМО), що обов’язково відображається 

на етикетці маркуванням «без ГМО». Товари, що постачаються 

повинні мати необхідні сертифікати якості виробника, 

реєстраційне посвідчення та висновок державної санітарно-

епідеміологічної експертизи, або іншій подібний документ, що 

підтверджує відповідність товару вимогам, встановленим до 

нього загальнообов’язковими на території України нормами і 

правилами, повинен бути оформлений відповідно до вимог 

законодавства України. Свіже, доставалось у заклад рано вранці 

Кефір 2,5-2,6 % 

У дрібній розфасовці,  у спеціальній упаковці, жирність 2,5-2,6 

%, свіжий. Смак та запах притаманний цьому виду продукту, 

колір білий, консистенція однорідна, споживча упаковка – 

пакети із поліетиленової плівки або стакан. Вага 400 - 1000гр. На 

кожній одиниці фасування повинна бути наступна інформація: 

назва харчового продукту, назва та адреса підприємства-

виробника, вага нетто, склад, дата виготовлення, термін 

придатності та умови зберігання, дані про харчову та 

енергетичну цінність. Без хімікатів та консервантів, стороннього 

запаху та смаку, без цвілі, плісняви, гнилі. Строк придатності не 

повинен перевищувати 90% від загального строку придатності. 

Товар не повинен містити генетично модифіковані організми 

(ГМО), що обов’язково відображається на етикетці маркуванням 

«без ГМО». Товари, що постачаються повинні мати необхідні 

сертифікати якості виробника, реєстраційне посвідчення та 

висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, або 

іншій подібний документ, що підтверджує відповідність товару 

вимогам, встановленим до нього загальнообов’язковими на 



території України нормами і правилами, повинен бути 

оформлений відповідно до вимог законодавства України. 

Ряжанка 2,5 % 

У дрібній розфасовці, споживча упаковка – пакети із 

поліетиленової плівки або стакан. Вага 400-500гр., жирність 2.5 

%.  Смак та запах притаманний цьому виду продукту, 

консистенція однорідна. На кожній одиниці фасування повинна 

бути наступна інформація: назва харчового продукту, назва та 

адреса підприємства-виробника, вага нетто, склад, дата 

виготовлення, термін придатності та умови зберігання, дані про 

харчову та енергетичну цінність. Без хімікатів та консервантів, 

стороннього запаху та смаку. Строк придатності не повинен 

перевищувати 90% від загального строку придатності. Товар не 

повинен містити генетично модифіковані організми (ГМО), що 

обов’язково відображається на етикетці маркуванням «без 

ГМО». Товари, що постачаються повинні мати необхідні 

сертифікати якості виробника, реєстраційне посвідчення та 

висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, або 

іншій подібний документ, що підтверджує відповідність товару 

вимогам, встановленим до нього загальнообов’язковими на 

території України нормами і правилами, повинен бути 

оформлений відповідно до вимог законодавства України.  

Йогурт 2,5-2,6 % 

Жирність 2,5-2,6 % ,фасування - 0,4 -0,5 кг. Зовнішній вигляд і 

консистенція: однорідна, в’язка, з нормальною 

життєдіяльністю 

мікрофлори кефірної закваски. Смак та запах: чистий, 

кисломолочний, без сторонніх присмаків і запахів. Колір: 

молочно-білий, рівномірний за всією масою.  

 

 

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. 

 


