
ОБҐРУНТУВАННЯ

Інформація про замовника
Найменування: Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №20 «Росинка» Івано-Франківської

міської ради
Код ЄДРПОУ: 20559293
Місцезнаходження: 76014,  Україна,  Івано-Франківська  область,  місто  Івано-Франківськ,

вул. Симона Петлюри, 21.

Інформація про предмет закупівлі
Вид предмету закупівлі: Товар
Класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015: 03220000-9 – Овочі, фрукти та горіхи

(Капуста білокачанна, буряк столовий, морква, цибуля ріпчаста, яблука, груші).

Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі 
Код  ДК  021:2015:  03220000-9  –  Овочі,  фрукти  та  горіхи  (Капуста  білокачанна,  буряк

столовий, морква, цибуля ріпчаста, яблука, груші)
Обсяги поставки:  Капуста білокачанна – 700 кг, буряк столовий – 700 кг, морква – 500 кг,

цибуля ріпчаста – 500 кг, яблука – 1500 кг, груші – 200 кг.
Місце  поставки товарів:  Заклад  дошкільної  освіти (ясла-садок)  № 20 «Росинка»  Івано-

Франківської міської ради, вул. Симона Петлюри, 21, м. Івано-Франківськ.
Строк поставки товарів: до 31.12.2023 року включно.
Очікувана  вартість  закупівлі: 109  500,00  грн  (Сто  дев’ять  тисяч  п’ятсот  гривень  00

копійок)  з ПДВ

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета
закупівлі - технічні вимоги до предмета закупівлі

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Наведені нижче вимоги є обов’язковими для предмету закупівлі.

№
Найменування Вимоги

Кількість,
кг

1 Капуста 
білокачанна

Товар  повинен відповідати наступним вимогам: 
ДСТУ 7037:2009 Капуста білоголова свіжа. Технічні 
умови.

Зовнішній  вигляд:  головка  свіжа,  ціла,  здорова,  чиста,
цілком  сформована,  непроросла,  типової  для  ботанічного
сорту  (білокачанної  капусти)  форми  і  забарвлення,  без
ушкоджень  сільськогосподарськими  шкідниками;  не
допускається  наявність  гнилої,  пошкодженої  шкідниками,
ураженої  хворобами,  в’ялої  капусти;  довжина  качана  над
головкою  допускається  не  більше  3  см;  головки  повинні
бути зачищені до щільноприлеглих листків.

Смак  і  запах: властиві  даному  ботанічному  сорту,  без
стороннього запаху і присмаку.

Фасування: ящики, мішки, сітки; тара повинна відповідати

700
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характеру товару і захищати його від пошкоджень.

2 Буряк столовий Товар  повинен відповідати наступним вимогам:
ДСТУ 7033:2009  Буряк столовий свіжий. Технічні умови.

Зовнішній вигляд: коренеплоди свіжі, цілі, чисті, не зів’ялі,
не  тріснуті,  без  пошкоджень,  не  уражені  хворобами,  без
зайвої  зовнішньої  вологи,  очищені  від  землі  сухим
способом,  типові  для  ботанічного  сорту  за  формою  і
забарвленням, черешки повинні бути обрізаними в рівень з
плечиками  коренеплодів;  коренеплоди  підгнилі,  зів’ялі,  з
ознаками зморшкуватості, запарені, підморожені, тріснуті, з
відкритою серцевиною не допускаються.

Внутрішня  будова: м’якуш  соковитий,  темно-червоного
відтінку  (залежно  від  особливостей  ботанічного  сорту);
допустимі коренеплоди з вузькими рожевими кільцями не
більше ніж 10% відносно всієї маси.

Розміри  коренеплодів: за  найбільшим  поперечним
діаметром: 7,0 см - 10,0 см; за довжиною для видовжених
форм: 10,0 см - 12,0 см.

Смак  і  запах: властиві  даному  ботанічному  сорту,  без
стороннього запаху і присмаку.

Фасування: мішки, ящики, сітки; тара повинна відповідати
характеру товару і захищати його від пошкоджень.

700

3 Морква Товар  повинен відповідати наступним вимогам: 
ДСТУ 7035:2009  Морква свіжа. Технічні умови.

Зовнішній  вигляд: коренеплоди  свіжі,  сухі,  цілі,  здорові,
чисті, не зів'ялі, не тріснуті, не пошкоджені шкідниками, без
зайвої зовнішньої вологості, типові для даного сорту форми
і забарвлення, з довжиною бадилля не більше 2 см або без
бадилля,  але  без  ознак  загнивання  у  ділянці  входження
бадилля  у  коренеплід,  допускаються  коренеплоди  з
незначними відхиленнями за формою.

Колір: оранжево-червоний, жовтий.

Смак  та  запах: властиві  даному  ботанічному  сорту,  без
стороннього запаху і присмаку.

Фасування: мішки, ящики, сітки; тара повинна відповідати
характеру товару і захищати його від пошкоджень.

500

4 Цибуля ріпчаста Товар  повинен відповідати наступним вимогам: 
ДСТУ 3234-95 Цибуля ріпчаста, свіжа. Технічні умови.

Зовнішні  вигляд: цибулини  визрілі,  здорові,  чисті,  свіжі,
сухі,  непорослі,  властивої  для  цього  ботанічного  сорту
форми  і  забарвлення,  з  сухими  верхніми  лусками  і
висушеною шийкою від 2 до 5 см включно; допускається до
5%  цибулин  з  тріщинами  сухих  лусок,  які  відкривають
соковиту  луску на  ширину  не  більше ніж 2  мм;  до  10 %
роздвоєних,  які  знаходяться  під  спільними  сухими
зовнішніми  лусками;  допускаються  з  сухими  корінцями
завдовжки не більше ніж 10 см.

Смак  і  запах: властиві  даному  ботанічному  сорту,  без

500
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стороннього запаху і присмаку.

Фасування: мішки, сітки, ящики; тара повинна відповідати
характеру товару і захищати його від пошкоджень.

5 Яблука Товар  повинен відповідати наступним вимогам: 
ДСТУ 8133:2015 Яблука свіжі середніх та пізніх термінів
достигання. Технічні умови.

Зовнішній вигляд: плоди однакові за формою, забарвленням,
без пошкоджень шкідниками, хворобами, не в’ялі.

Смак  і  запах: притаманний  ботанічному  сорту,  без
сторонніх запахів і присмаків.

За швидкістю визрівання: літні, осінні, зимові.

Фасування: ящики,  сітки,  контейнери;  тара  повинна
відповідати  характеру  товару  і  захищати  його  від
пошкоджень.

1500

6 Груші Товар  повинен відповідати наступним вимогам: 
ДСТУ  8326:2015  Груші  свіжі  середніх  і  пізніх  термінів
достигання. Технічні умови

Зовнішній вигляд: плоди однакові за формою, забарвленням,
без пошкоджень шкідниками, хворобами, не в’ялі.

Смак  і  запах: притаманний  ботанічному  сорту,  без
сторонніх запахів і присмаків.

Фасування: ящики,  контейнери;  тара  повинна  відповідати
характеру товару і захищати його від пошкоджень.

200

Всі технічні вимоги повинні бути наявні та документально підтвердженні. У випадку не
підтвердження  технічних  та  якісних  вимог  або  невідповідності,  Заклад  дошкільної  освіти
(ясла-садок) №20 «Росинка» залишає за собою право відмовити Кандидату в товарі, який не
відповідає вказаним технічним вимогам.

Товар не повинен містити небезпечні  для організму речовини, в  тому числі  генетично
модифіковані організми (ГМО).

Товар  повинен  відповідати  показникам  якості,  які  встановлюються  законодавством
України та діючим стандартам.

 Учасник забезпечує суворе дотримання правил прийому сировини, наявність сертифікатів
відповідності(якості)  та  термінів  придатності  продуктів,  а  також  дотримання  санітарно-
гігієнічних вимог.

Термін  придатності  товару  на  момент  поставки  повинен  становити  не  менше  90% до
загального строку зберігання;

Доставка  замовленої  продукції  проводиться  до  Замовника  у  кількості  та  асортименті
згідно  з  заявками  (в  телефонному  режимі)  уповноважених  осіб  Замовника дрібними
партіями не рідше одного разу на тиждень

Доставка  товару  відбуватиметься  протягом  2023  року  в  робочі  дні  та  години,  крім
вихідних. Приймання товару за кількістю та якістю здійснюється представником закладу.
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Кожна  партія  товару  має  супроводжуватися  документами  (рахунками,  накладними  та
документами, які засвідчують якість та безпеку).

Доставка  товарів  транспортом  постачальника,  завантажувально-розвантажувальні
роботи за  рахунок постачальника.  Наявність  санітарного  паспорту  на  транспортний засіб  і
санітарної  книжки  водія-експедитора   та  осіб,  які  зайняті  постачанням  обов’язкова  при
постачанні товару.

У  разі  виявлення  неякісного  товару  або  такого,  що  не  відповідає  умовам  договору,
Постачальник  зобов’язаний  замінити  неякісний  товар  протягом  однієї  доби  з  моменту
виявлення неякісного товару, без будь-якої додаткової оплати з боку Покупця.

Прийманню  не  підлягає  товар:  на  який  оформлені  супроводжувальні  документи  з
порушенням; без документів, що засвідчують якість; після закінчення терміну придатності до
споживання.

Ціни  вказуються  за  один  кілограм  товару  (з  ПДВ  чи  без  ПДВ,  якщо  учасник  не  є
платником ПДВ) з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені,
транспортних витрат, навантажувально-розвантажувальних робіт та тари. 

 Учасник  забезпечує  належне  санітарне  утримання  приміщень,  транспортних  засобів,
обладнання  та  інвентарю,  що  використовуватимуться  для  зберігання/перевезення  товару,  а
також контролює дотримання працівниками правил особистої гігієни.

 Транспортні  засоби,  що використовуватимуться  для перевезення товару,  повинні бути
призначені та обладнані для перевезення харчових продуктів. Транспортні засоби повинні бути
чистими,  утримуватися у належному стані,  що забезпечує захист товару від забруднення,  та
мати таку конструкцію, що забезпечуватиме результативне чищення та/або дезінфекцію. 

 Працівники  Учасника,  які  мають  відношення  до  постачання  продуктів  харчування,
повинні мати особову медичну книжку встановленого зразка та спеціальний одяг.

Товар  повинен  передаватися  Замовнику  в  неушкодженій  упаковці,  яка  забезпечує
цілісність товару та збереження його якості під час транспортування. 

   Неспроможність подати всю інформацію, що вимагається цією документацією, або
подання пропозиції, яка не відповідає вимогам в усіх відношеннях, буде віднесена на ризик
учасника та спричинить за собою відхилення такої пропозиції.

       У разі якщо учасник або переможець не повинен складати або відповідно до норм
чинного  законодавства  (у  разі  подання  тендерної  пропозиції  учасником-нерезидентом  /
переможцем-нерезидентом  відповідно  до  норм  законодавства  країни  реєстрації)  не
зобов’язаний складати якийсь зі вказаних в положеннях документації  документ, то він надає
лист-роз’яснення  в  довільній  формі,  за  підписом  уповноваженої  особи
учасника/переможця/переможця-нерезидента й завірений печаткою (у разі наявності),   в якому  
зазначає законодавчі     підстави ненадання.

В місцях  де  технічна  специфікація  містить  посилання  на  конкретні  торговельну  марку  чи  фірму,
патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, вважати
вираз "або еквівалент"            
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