Обгрунтування
технічних та якісних характеристик на закупівлю: Овочі, фрукти: гарбуз, капуста
пекінська, солодкий перець, баклажан, морква, буряк, капуста свіжа качанна,
цибуля, часник, огірок свіжий, помідор свіжий, кабачок свіжий; лимон, яблука,
апельсин, банан ( І сорту)
(кодСРУзаДК 021:2015 03220000-9 Овочі, фрукти, та горіхи, (код за
номенклатурою -03221250-3 - Кабачки (гарбузи), 03221410 - 3 - капуста качанна (
капуста пекінська), 0322130-7 - перець овочевий ( солодкий), 03221000-6 овочі
(баклажан), 03221112-4 - морква, 03221111-7 - буряк, 03221410-3 капуста свіжа
качанна, 03221113-1 цибуля, 03221000-6 - овочі (часник), 03221270-Ф - огірок свіжий,
03221240-0 - помідор свіжий, 03221250-3 - кабачок свіжий; 03222321-9 - яблука,
03222220-1 - апельсин, 032222111-4 - банан (І сорту ), 03222210-8 - лимон)
(номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель иА-2021-01-25-005300-Ь
відкриті торги)
1. Предмет закупівлі за кодом СРУ за ДК 021:2015 03220000-9 Овочі, фрукти, та горіхи,
(код за номенклатурою -03221250-3 - Кабачки (гарбузи), 03221410 - 3 - капуста качанна (
капуста пекінська), 0322130-7 - перець овочевий ( солодкий), 03221000-6 овочі
(баклажан), 03221112-4 - морква, 03221111-7 - буряк, 03221410-3 капуста свіжа качанна,
03221113-1 цибуля, 03221000-6 - овочі (часник), 03221270-9 - огірок свіжий, 03221240-0 помідор свіжий, 03221250-3 - кабачок свіжий; 03222321-9 - яблука, 03222220-1 апельсин, 032222111-4 - банан (І сорту ), 03222210-8 - лимон, протягом 2021 рік;
2. Ідентифікатор закупівлі: иА-2021-01-25-005300-Ь
3. Відкриті торги;
4. Очікувана вартість закупівлі: 995 300,00 грн. (дев'ятсот дев'яносто п'ять тисяч триста
гривень 00 коп.), в т.ч. ПДВ;
5. Обсяги закупівлі - 69 000 кг
6. Строк поставки - протягом 2021 року;
7. Товар повинен відповідати вимогам ДСТУ та ТУ встановленим до цього товару. Товар
не повинен містити генетично модифіковані організми (ГМО).
Морква - коренеплоди свіжі, цілі здорові, чисті, сухі, колір відповідає
ботанічному сорту. Розмір коренеплодів в діаметрі -3,0-7,0 см.
Буряк - коренеплоди свіжі, цілі, здорові, чисті, без пошкоджень, форма та колір
відповідають ботанічному сорту, без стороннього запаху та смаку. Клубні м’які, соковиті,
темно-червоних відтінків. Розмір в діаметрі-5,0-14,0 см.
Капуста свіжа качанна- Головки повинні бути свіжі, цілі, здорові, чисті, цілком
сформовані, щільні, непророслі, типової для ботанічного сорту форми і забарвлення, без
пошкоджень сільськогосподарськими шкідниками. Головки повинні бути зачищені до
щільно прилеглих зелених листків. Маса зачищених головок повинна бути не менше 1,0
кг.
Цибуля - цибулини дозрілі, здорові, чисті, цілі, непророслі, форма і колір відповідає
ботанічному сорту з сухим зовнішнім цибулинням, без стороннього запаху і смаку.
Часник - плоди свіжі, цілі, чисті, здорові, непророслі, форма і колір відповідає
ботанічному сорту з сухим зовнішнім виглядом, без стороннього запаху і смаку.

Огірок свіжий - плоди зелені, свіжі, цілі, здорові, чисті без будь-яких пошкоджень,
м’якуш твердий, щільний, смак та запах - без сторонніх присмаків, довжина 11-14 см,
діаметр - до 5,5 см, довгоплодні не більше 25 см, діаметр - до 5,5 см, пакування - ящики,
мішки полімерні, з маркуванням. ДСТУ 3247-95 або еквівалент
Помідор свіжий(томат) -плоди помідора (томата) свіжі, цілі, без будь-яких
пошкоджень та сонячних опіків, колір-червоний, жовтий, форма округла, продовгувата та
інша, запах та смак - без сторонніх домішок, споживана тара - ящики, з маркуванням.
ДСТУ 3246-95 або еквівалент.
*

Кабачок свіжий - плоди зелені, свіжі, цілі, здорові, чисті без будь-яких пошкоджень,
м’якуш твердий, щільний, смак та запах - без сторонніх присмаків, довжина 15-22 см,
діаметр - до 10 см, довгоплодні не більше 25 см, пакування - ящики, мішки полімерні, з
маркуванням.
Гарбуз - цілий, чистий, здороий, сухий, , без ознак в’ялості не підмерзлий. Має бути
столового сорту для приготування страв, мати середній або крупний розмір. Фасовка у
споживчу тару (у мішки, сітки, ящик).
Перець солодкий свіжий - плоди цілі, чисті, здорові, сухі, , без ознак в’ялості не
підмерзлі. Мають бути столового сорту, мати середні або крупний розмір, без будь-яких
пошкоджень та сонячних опіків, колір-червоний, жовтий, форма продовгувата та інша,
запах та смак - без сторонніх домішок, споживана тара - ящики, з маркуванням. ДСТУ
2659-94 або еквівалент.
Капуста пекінська - качани повинні бути не в’ялі, зачищені до щільно
облягаючих зелених або білих листів. Плоди свіжі, цілі, здорові, чисті без будь-яких
пошкоджень, щільні, смак та запах - без сторонніх присмаків. Повинні бути фасовані у
споживчу тару (у мішки, сітки, ящик).
Баклажан - плоди свіжі, цілі, здорові, чисті без будь-яких пошкоджень, м’якуш
твердий, щільний, смак та запах - без сторонніх присмаків, довжина 15-22 см, діаметр - до
10 см, довгоплодні не більше 25 см, пакування - ящики, мішки полімерні, з маркуванням.
Яблука свіжі солодких сортів, повинні відповідати вимогам ГОСТ 21122-76.
Яблука мають бути вищого або першого ґатунку, вирощені в природних умовах, без
перевищеного вмісту хімічних речовин. Повинні бути свіжими, цілими, чистими, без
механічних пошкоджень, не пошкоджені хворобами і шкідниками, достатньої зрілості, без
ознак гнилі. Колір відповідно до сорту, без плям. У яблуках вищого ґатунку не
допускається загар, в'янення, підшкірна плямистість, побурення м'якоті.
Плоди мають бути цілком розвиненими, цілими, чистими, без стороннього запаху і
присмаку, без зайвої зовнішньої вологості.
Транспортуються яблука в ящичних піддонах відповідно стандартів або у спеціальних
контейнерах.
Апельсини повинні відповідати вимогам стандарту. Зовнішній вигляд-плоди
свіжі, чисті, без механічних ушкоджень, без ушкоджень шкідниками та хворобами, з
рівно зрізаною біля основи плода плодоніжкою. Допустимі плоди з відпалою але не
вирваною плодоніжкою.
Запах та смак притаманний свіжим апельсинам, без стороннього запаху та
присмаку.

Забарвлення від світло-оранжевого до оранжевого . По розміру плоди повинні
бути 1-2 категорії ( від 63 мм і вище)
Банани І сорту - свіжі, цілі, чисті, цілком розвинуті, з жовтим забарвленням
шкірки, з незначними залишками зелені на кінцях. М’якоть щільна, шкірка легко від неї
відділяється. Довжина середні. Якість відповідає вимогам ДСТУ 180 3959:2015 (ІБО
3959:1977 ЮТ)
Лимон - повинні відповідати вимогам стандарту. Зовнішній вигляд-плоди свіжі,
чисті, без механічних ушкоджень, без ушкоджень шкідниками та хворобами, з рівно
зрізаною біля основи плода, плодоніжкою. Допустимі плоди з відпалою але не вирваною
плодоніжкою.
Постачальник повинен гарантувати якість товару, згідно медико-технічних вимог,
яка повинна відповідати найвищому рівню технологій і стандартів, існуючих в країні
виробника на аналогічний товар. Якість товару повинна відповідати вимогам
Держстандартів.
Розрахунок очікуваної вартості обумовлені статистичними даними, інформацією цін на
продукти харчування, на сайті Мінфіну https://index.minfin.com.ual було зроблено
розрахунок очікуваної вартості.

Юлія Пономарьова
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