
Відділ освіти виконавчого комітету Софіївської селищної ради Криворізького району 
(Софіївського району) Дніпропетровської області 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного 
призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 
1. Назва предмета 

закупівлі 
Буряк столовий, морква столова, цибуля ріпчата, помідори свіжі 
парникові, помідори свіжі грунтові, огірки свіжі парникові, 
огірки свіжі грунтові, капуста червоноголова свіжа, капуста 
цвітна свіжа, капуста білоголова свіжа, капуста пекінська, селера 
корінь, корінь хріну, петрушка корінь, петрушка зелена свіжа, 
кріп молодий свіжий, шпинат молодий свіжий, цибуля зелена 
свіжа, кабачки свіжі, гарбуз свіжий, перець солодкий свіжий, 
баклажан свіжий, часник свіжий, сливи свіжі, банани, апельсини, 
яблука, лимони (Код ДК 021:2015 03220000-9 Овочі, фрукти та 
горіхи) 
Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: (Відкриті торги, 

ідентифікатор закупівлі: UA-2021-12-07-009622-c) 

2. Обґрунтування 
технічних та якісних 
характеристик 
предмета закупівлі 

Буряк столовий (1700 кг) 
    Буряк столовий свіжий. Якість повинна відповідати 
відповідним вимогам стандартів. Зовнішній вигляд – 

коренеплоди свіжі, цілі, здорові, чисті, форма та колір 
відповідають ботанічному сорту, без стороннього запаху та 
смаку. Клубні соковиті, темно-червоних відтінків. Буряк 
вирощений в природних умовах, без перевищеного вмісту 
хімічних речовин, достатньої зрілості, без ознак гнилі, 
механічного пошкодження та пошкодження шкідниками. Колір - 
темно-червоний різних відтінків залежно від особливостей 
ботанічного сорту. 
Якість, тара, упаковка повинні відповідати вимогам стандартів. 

    Не допускається наявність ознак псування, ослизнення 
тощо, без наповнювання будь-якими хімічними речовинами. 
Товар з необхідним маркуванням (дата і час виготовлення).  

Залишок терміну зберігання на момент поставки продуктів 
повинен бути не менше 90% від терміну зберігання, який 
встановлений виробником відповідного товару. Поставка товару 
-  1-2 рази на тиждень згідно заявки. Товар повинен відповідати 
ДСТУ, мати відповідні сертифікати, документи про якість 
(копію сертифікату відповідності, та/або копію посвідчення про 
якість, та/або копію декларації виробника, та/або копію 
експертного висновку або протоколу контрольних випробувань 
запропонованої продукції згідно предмета закупівлі, виданих 
спеціальною акредитованою лабораторією). Товар не повинен 
містити генетично модифікованих організмів (ГМО). 
    Кожна партія товару супроводжується документами, що 
підтверджують його кількість та якість.   
   Водій та особи, які супроводжують продукти в дорозі та 
виконують навантажувально - розвантажувальні роботи повинні 
мати медичну книжку з результатами проходження обов’язкових 
медичних оглядів та забезпечені санітарним одягом (халат, 
рукавиці).       
   Товар повинен постачатися транспортом постачальника  та за 
рахунок постачальника. 

Умови поставки:  Транспортні витрати по доставці 
товару в місце призначення включені в ціну товару(предмету 
закупівлі). Товар при поставці повинен супроводжуватись 



декларацією виробника (якісним посвідченням), видатковою 
накладною, мати відповідне пакування та маркування. Копії 
документів надаються до кожного закладу, мають бути чітко 
вираженими та такими, що читаються, засвідчені печаткою 
Учасника (за наявності), підписом уповноваженої особи. Товар 
повинен передаватися у заклади освіти в неушкодженій 
упаковці, яка забезпечує цілісність товару та збереження його 
якості під час транспортування. 

Строк (термін) поставки Товару: протягом 2022 року. 

Умови оплати: оплата по факту поставки протягом 15 
банківських днів з дати поставки Товару. 
 

Морква столова (1500 кг) 
Морква свіжа. Якість повинна відповідати відповідним 

вимогам стандартів. Зовнішній вигляд – коренеплоди свіжі, цілі, 
здорові, чисті, сухі, колір - відповідає ботанічному сорту. За 
формою циліндрична або округла, або конічна. Вага 
коренеплоду має бути не менше 100 гр. Морква вирощена в 
природних умовах, без перевищеного вмісту хімічних речовин, 
достатньої зрілості, без ознак гнилі, механічного пошкодження 
та пошкодження шкідниками, без зайвої зовнішньої вологості, 
типових для даного сорту форми і забарвлення, без бадилля, але 
без ознак загнивання у ділянці зрізу. Допускаються коренеплоди 
з незначними відхиленнями за формою. Запах і смак властиві 
даному ботанічному сорту, без стороннього запаху і присмаку. 
За кольором оранжево-червона або жовта. Якість, тара, упаковка 
повинні відповідати вимогам стандартів. 

Не допускається наявність ознак псування, ослизнення тощо, 

без наповнювання будь-якими хімічними речовинами. Товар з 
необхідним маркуванням (дата і час виготовлення).  

Залишок терміну зберігання на момент поставки продуктів 
повинен бути не менше 90% від терміну зберігання, який 
встановлений виробником відповідного товару. Поставка товару 
-  1-2 рази на тиждень згідно заявки. Товар повинен відповідати 
ДСТУ, мати відповідні сертифікати, документи про якість 
(копію сертифікату відповідності, та/або копію посвідчення про 
якість, та/або копію декларації виробника, та/або копію 
експертного висновку або протоколу контрольних випробувань 
запропонованої продукції згідно предмета закупівлі, виданих 
спеціальною акредитованою лабораторією). Товар не повинен 
містити генетично модифікованих організмів (ГМО). 
    Кожна партія товару супроводжується документами, що 
підтверджують його кількість та якість.   
   Водій та особи, які супроводжують продукти в дорозі та 
виконують навантажувально - розвантажувальні роботи повинні 
мати медичну книжку з результатами проходження обов’язкових 
медичних оглядів та забезпечені санітарним одягом (халат, 
рукавиці).       
   Товар повинен постачатися транспортом постачальника  та за 
рахунок постачальника. 

Умови поставки:  Транспортні витрати по доставці 
товару в місце призначення включені в ціну товару(предмету 
закупівлі). Товар при поставці повинен супроводжуватись 
декларацією виробника (якісним посвідченням), видатковою 



накладною, мати відповідне пакування та маркування. Копії 
документів надаються до кожного закладу, мають бути чітко 
вираженими та такими, що читаються, засвідчені печаткою 
Учасника (за наявності), підписом уповноваженої особи. Товар 
повинен передаватися у заклади освіти в неушкодженій 
упаковці, яка забезпечує цілісність товару та збереження його 
якості під час транспортування. 

Строк (термін) поставки Товару: протягом 2022 року. 

Умови оплати: оплата по факту поставки протягом 15 
банківських днів з дати поставки Товару. 
 

Цибуля ріпчата (2300 кг) 
Цибуля свіжа. Якість повинна відповідати відповідним 

вимогам стандартів. Зовнішній вигляд – відбірні цибулини, 
визрілі, цілі, свіжі, сухі, за формою і забарвленням властиві 
ботанічному сорту, з добре висушеними верхніми лусочками і 
висушеною шийкою від 2 до 5 см включно, не пошкоджені 
сільськогосподарськими шкідниками і хворобами; без 
механічних пошкоджень. Смак і запах властиві даному 
ботанічному сорту, без стороннього запаху і присмаку. Розмір 
цибулин за найбільшим поперечним діаметром для овальних 
форм та для решти форм, не менше 5,0 см. Внутрішня будова: 
м’якуш соковитий. Якість, тара, упаковка повинні відповідати 
вимогам стандартів. 

Не допускається наявність ознак псування, ослизнення тощо, 

без наповнювання будь-якими хімічними речовинами. Товар з 
необхідним маркуванням (дата і час виготовлення). Залишок 
терміну зберігання на момент поставки продуктів повинен бути 
не менше 90% від терміну зберігання, який встановлений 
виробником відповідного товару. Поставка товару -  1-2 рази на 
тиждень згідно заявки. Товар повинен відповідати ДСТУ, мати 
відповідні сертифікати, документи про якість (копію сертифікату 
відповідності, та/або копію посвідчення про якість, та/або копію 
декларації виробника, та/або копію експертного висновку або 
протоколу контрольних випробувань запропонованої продукції 
згідно предмета закупівлі, виданих спеціальною акредитованою 
лабораторією). Товар не повинен містити генетично 
модифікованих організмів (ГМО). 
    Кожна партія товару супроводжується документами, що 
підтверджують його кількість та якість.   
   Водій та особи, які супроводжують продукти в дорозі та 
виконують навантажувально - розвантажувальні роботи повинні 
мати медичну книжку з результатами проходження обов’язкових 
медичних оглядів та забезпечені санітарним одягом (халат, 
рукавиці).       
   Товар повинен постачатися транспортом постачальника  та за 
рахунок постачальника. 

Умови поставки:  Транспортні витрати по доставці 
товару в місце призначення включені в ціну товару(предмету 
закупівлі). Товар при поставці повинен супроводжуватись 
декларацією виробника (якісним посвідченням), видатковою 
накладною, мати відповідне пакування та маркування. Копії 
документів надаються до кожного закладу, мають бути чітко 
вираженими та такими, що читаються, засвідчені печаткою 



Учасника (за наявності), підписом уповноваженої особи. Товар 
повинен передаватися у заклади освіти в неушкодженій 
упаковці, яка забезпечує цілісність товару та збереження його 
якості під час транспортування. 

Строк (термін) поставки Товару: протягом 2022 року. 

Умови оплати: оплата по факту поставки протягом 15 
банківських днів з дати поставки Товару. 
 

Помідори свіжі парникові (600 кг) 
Помідори. Якість повинна відповідати відповідним вимогам 

стандартів. Плоди свіжі, цілі, чисті, здорові, не пошкоджені 
шкідниками, щільні, неперезрілі, типової для ботанічного сорту 
форми, без механічних пошкоджень і сонячних опіків. Запах і 
смак властиві даному ботанічному сорту, без стороннього запаху 
і смаку. Не допускається плоди з незагоєними тріщинами, зелені, 
м'яті, загнилі, уражені хворобами, зів'ялі, перестиглі, 
підморожені, з наявністю землі, прилиплої до плодів. Без 
хімікатів. 

Не допускається наявність ознак псування, ослизнення тощо, 

без наповнювання будь-якими хімічними речовинами. Товар з 
необхідним маркуванням (дата і час виготовлення). Залишок 
терміну зберігання на момент поставки продуктів повинен бути 
не менше 90% від терміну зберігання, який встановлений 
виробником відповідного товару. Поставка товару -  1-2 рази на 
тиждень згідно заявки. Товар повинен відповідати ДСТУ, мати 
відповідні сертифікати, документи про якість (копію сертифікату 
відповідності, та/або копію посвідчення про якість, та/або копію 
декларації виробника, та/або копію експертного висновку або 
протоколу контрольних випробувань запропонованої продукції 
згідно предмета закупівлі, виданих спеціальною акредитованою 
лабораторією). Товар не повинен містити генетично 
модифікованих організмів (ГМО). 
    Кожна партія товару супроводжується документами, що 
підтверджують його кількість та якість.   
   Водій та особи, які супроводжують продукти в дорозі та 
виконують навантажувально - розвантажувальні роботи повинні 
мати медичну книжку з результатами проходження обов’язкових 
медичних оглядів та забезпечені санітарним одягом (халат, 
рукавиці).       
   Товар повинен постачатися транспортом постачальника  та за 
рахунок постачальника. 

Умови поставки:  Транспортні витрати по доставці 
товару в місце призначення включені в ціну товару(предмету 
закупівлі). Товар при поставці повинен супроводжуватись 
декларацією виробника (якісним посвідченням), видатковою 
накладною, мати відповідне пакування та маркування. Копії 
документів надаються до кожного закладу, мають бути чітко 
вираженими та такими, що читаються, засвідчені печаткою 
Учасника (за наявності), підписом уповноваженої особи. Товар 
повинен передаватися у заклади освіти в неушкодженій 
упаковці, яка забезпечує цілісність товару та збереження його 
якості під час транспортування. 

Строк (термін) поставки Товару: протягом 2022 року. 

Умови оплати: оплата по факту поставки протягом 15 



банківських днів з дати поставки Товару. 
 

Помідори свіжі грунтові (571 кг) 
Помідори. Якість повинна відповідати відповідним вимогам 

стандартів. Плоди свіжі, цілі, чисті, здорові, не пошкоджені 
шкідниками, щільні, неперезрілі, типової для ботанічного сорту 
форми, без механічних пошкоджень і сонячних опіків. Запах і 
смак властиві даному ботанічному сорту, без стороннього запаху 
і смаку. Не допускається плоди з незагоєними тріщинами, зелені, 
м'яті, загнилі, уражені хворобами, зів'ялі, перестиглі, 
підморожені, з наявністю землі, прилиплої до плодів. Без 
хімікатів. 

Не допускається наявність ознак псування, ослизнення тощо, 

без наповнювання будь-якими хімічними речовинами. Товар з 
необхідним маркуванням (дата і час виготовлення). Залишок 
терміну зберігання на момент поставки продуктів повинен бути 
не менше 90% від терміну зберігання, який встановлений 
виробником відповідного товару. Поставка товару -  1-2 рази на 
тиждень згідно заявки. Товар повинен відповідати ДСТУ, мати 
відповідні сертифікати, документи про якість (копію сертифікату 
відповідності, та/або копію посвідчення про якість, та/або копію 
декларації виробника, та/або копію експертного висновку або 
протоколу контрольних випробувань запропонованої продукції 
згідно предмета закупівлі, виданих спеціальною акредитованою 
лабораторією). Товар не повинен містити генетично 
модифікованих організмів (ГМО). 
    Кожна партія товару супроводжується документами, що 
підтверджують його кількість та якість.   
   Водій та особи, які супроводжують продукти в дорозі та 
виконують навантажувально - розвантажувальні роботи повинні 
мати медичну книжку з результатами проходження обов’язкових 
медичних оглядів та забезпечені санітарним одягом (халат, 
рукавиці).       
   Товар повинен постачатися транспортом постачальника  та за 
рахунок постачальника. 

Умови поставки:  Транспортні витрати по доставці 
товару в місце призначення включені в ціну товару(предмету 
закупівлі). Товар при поставці повинен супроводжуватись 
декларацією виробника (якісним посвідченням), видатковою 
накладною, мати відповідне пакування та маркування. Копії 
документів надаються до кожного закладу, мають бути чітко 
вираженими та такими, що читаються, засвідчені печаткою 
Учасника (за наявності), підписом уповноваженої особи. Товар 
повинен передаватися у заклади освіти в неушкодженій 
упаковці, яка забезпечує цілісність товару та збереження його 
якості під час транспортування. 

Строк (термін) поставки Товару: протягом 2022 року. 

Умови оплати: оплата по факту поставки протягом 15 
банківських днів з дати поставки Товару. 
 

Огірки свіжі парникові (600 кг) 
Огірки. Якість повинна відповідати відповідним вимогам 

стандартів. Плоди свіжі, цілі, неушкоджені, здорові, 
незабруднені, без механічних пошкоджень, з типовою для 



ботанічного сорту формою і забарвленням. Внутрішня будова: 
м'якоть щільна, з недорозвиненими водянистим некожістим 
насінням. Запах і смак властиві даному ботанічному сорту без 
стороннього запаху і смаку. Без хімікатів. 

Не допускається наявність ознак псування, ослизнення тощо, 

без наповнювання будь-якими хімічними речовинами. Товар з 
необхідним маркуванням (дата і час виготовлення). Залишок 
терміну зберігання на момент поставки продуктів повинен бути 
не менше 90% від терміну зберігання, який встановлений 
виробником відповідного товару. Поставка товару -  1-2 рази на 
тиждень згідно заявки. Товар повинен відповідати ДСТУ, мати 
відповідні сертифікати, документи про якість (копію сертифікату 
відповідності, та/або копію посвідчення про якість, та/або копію 
декларації виробника, та/або копію експертного висновку або 
протоколу контрольних випробувань запропонованої продукції 
згідно предмета закупівлі, виданих спеціальною акредитованою 
лабораторією). Товар не повинен містити генетично 
модифікованих організмів (ГМО). 
    Кожна партія товару супроводжується документами, що 
підтверджують його кількість та якість.   
   Водій та особи, які супроводжують продукти в дорозі та 
виконують навантажувально - розвантажувальні роботи повинні 
мати медичну книжку з результатами проходження обов’язкових 
медичних оглядів та забезпечені санітарним одягом (халат, 
рукавиці).       
   Товар повинен постачатися транспортом постачальника  та за 
рахунок постачальника. 

Умови поставки:  Транспортні витрати по доставці 
товару в місце призначення включені в ціну товару(предмету 
закупівлі). Товар при поставці повинен супроводжуватись 
декларацією виробника (якісним посвідченням), видатковою 
накладною, мати відповідне пакування та маркування. Копії 
документів надаються до кожного закладу, мають бути чітко 
вираженими та такими, що читаються, засвідчені печаткою 
Учасника (за наявності), підписом уповноваженої особи. Товар 
повинен передаватися у заклади освіти в неушкодженій 
упаковці, яка забезпечує цілісність товару та збереження його 
якості під час транспортування. 

Строк (термін) поставки Товару: протягом 2022 року. 

Умови оплати: оплата по факту поставки протягом 15 
банківських днів з дати поставки Товару. 
 

Огірки свіжі грунтові (833 кг) 
Огірки. Якість повинна відповідати відповідним вимогам 

стандартів. Плоди свіжі, цілі, неушкоджені, здорові, 
незабруднені, без механічних пошкоджень, з типовою для 
ботанічного сорту формою і забарвленням. Внутрішня будова: 
м'якоть щільна, з недорозвиненими водянистим некожістим 
насінням. Запах і смак властиві даному ботанічному сорту без 
стороннього запаху і смаку. Без хімікатів. 

Не допускається наявність ознак псування, ослизнення тощо, 

без наповнювання будь-якими хімічними речовинами. Товар з 
необхідним маркуванням (дата і час виготовлення). Залишок 
терміну зберігання на момент поставки продуктів повинен бути 



не менше 90% від терміну зберігання, який встановлений 
виробником відповідного товару. Поставка товару -  1-2 рази на 
тиждень згідно заявки. Товар повинен відповідати ДСТУ, мати 
відповідні сертифікати, документи про якість (копію сертифікату 
відповідності, та/або копію посвідчення про якість, та/або копію 
декларації виробника, та/або копію експертного висновку або 
протоколу контрольних випробувань запропонованої продукції 
згідно предмета закупівлі, виданих спеціальною акредитованою 
лабораторією). Товар не повинен містити генетично 
модифікованих організмів (ГМО). 
    Кожна партія товару супроводжується документами, що 
підтверджують його кількість та якість.   
   Водій та особи, які супроводжують продукти в дорозі та 
виконують навантажувально - розвантажувальні роботи повинні 
мати медичну книжку з результатами проходження обов’язкових 
медичних оглядів та забезпечені санітарним одягом (халат, 
рукавиці).       
   Товар повинен постачатися транспортом постачальника  та за 
рахунок постачальника. 

Умови поставки:  Транспортні витрати по доставці 
товару в місце призначення включені в ціну товару(предмету 
закупівлі). Товар при поставці повинен супроводжуватись 
декларацією виробника (якісним посвідченням), видатковою 
накладною, мати відповідне пакування та маркування. Копії 
документів надаються до кожного закладу, мають бути чітко 
вираженими та такими, що читаються, засвідчені печаткою 
Учасника (за наявності), підписом уповноваженої особи. Товар 
повинен передаватися у заклади освіти в неушкодженій 
упаковці, яка забезпечує цілісність товару та збереження його 
якості під час транспортування. 

Строк (термін) поставки Товару: протягом 2022 року. 

Умови оплати: оплата по факту поставки протягом 15 
банківських днів з дати поставки Товару. 
 

Капуста червоноголова свіжа (1389 кг) 
Зовнішній вигляд: Головки свіжі, цілі, здорові, чисті, типової 

для ботанічного сорту форми і забарвленості; Головки щільні, з 
щільно прилеглим листям, не давлюються під час натискання; 
Смак і запах: Властиві даному ботанічному сорту, без 
стороннього присмаку та запаху. Сорт: перший; Фасування:не 
менше 15 кг та не більше 20 кг; Упаковка: мішки сітчасті 
полімерні; Кожна пакувальна одиниця повинна містити капусту 
червоноголову свіжу одного ботанічного і товарного сорту. 

Не допускається наявність ознак псування, ослизнення тощо, 

без наповнювання будь-якими хімічними речовинами. Товар з 
необхідним маркуванням (дата і час виготовлення). Залишок 
терміну зберігання на момент поставки продуктів повинен бути 
не менше 90% від терміну зберігання, який встановлений 
виробником відповідного товару. Поставка товару -  1-2 рази на 
тиждень згідно заявки. Товар повинен відповідати ДСТУ, мати 
відповідні сертифікати, документи про якість (копію сертифікату 
відповідності, та/або копію посвідчення про якість, та/або копію 
декларації виробника, та/або копію експертного висновку або 
протоколу контрольних випробувань запропонованої продукції 



згідно предмета закупівлі, виданих спеціальною акредитованою 
лабораторією). Товар не повинен містити генетично 
модифікованих організмів (ГМО). 
    Кожна партія товару супроводжується документами, що 
підтверджують його кількість та якість.   
   Водій та особи, які супроводжують продукти в дорозі та 
виконують навантажувально - розвантажувальні роботи повинні 
мати медичну книжку з результатами проходження обов’язкових 
медичних оглядів та забезпечені санітарним одягом (халат, 
рукавиці).       
   Товар повинен постачатися транспортом постачальника  та за 
рахунок постачальника. 

Умови поставки:  Транспортні витрати по доставці 
товару в місце призначення включені в ціну товару(предмету 
закупівлі). Товар при поставці повинен супроводжуватись 
декларацією виробника (якісним посвідченням), видатковою 
накладною, мати відповідне пакування та маркування. Копії 
документів надаються до кожного закладу, мають бути чітко 
вираженими та такими, що читаються, засвідчені печаткою 
Учасника (за наявності), підписом уповноваженої особи. Товар 
повинен передаватися у заклади освіти в неушкодженій 
упаковці, яка забезпечує цілісність товару та збереження його 
якості під час транспортування. 

Строк (термін) поставки Товару: протягом 2022 року. 

Умови оплати: оплата по факту поставки протягом 15 
банківських днів з дати поставки Товару. 
 

Капуста цвітна свіжа (275 кг) 
Зовнішній вигляд: Головки щільні, білого чи злегка кремового 

забарвлення, свіжі, чисті, здорові, цілі, з горбкуватою 
поверхнею, без пророслих внутрішніх листочків, без механічних 
пошкоджень. Довжина качана не більше ніж 2 см від нижче 
останнього листка; Смак і запах: Властиві даному ботанічному 
сорту, без стороннього запаху і присмаку. Сорт: вищий; 
Калібрування: мінімальний діаметр суцвіття (головки) 11 см; 
Фасування: не менше 1кг та не більше 10 кг; Упаковка: ящик 
картонний, суцвіття укладають в ящик способом «з листками» 
(із залишеними на них здоровими зеленими листками у такій 
кількості і такої довжини, щоб повністю їх прикривати і 
захищати). Вміст кожної упаковки повинен бути однорідним за 
походженням, розміром, якістю, виглядом та формою суцвіть. 
Забарвлення повинно бути однаковим. 

Не допускається наявність ознак псування, ослизнення тощо, 

без наповнювання будь-якими хімічними речовинами. Товар з 
необхідним маркуванням (дата і час виготовлення). Залишок 
терміну зберігання на момент поставки продуктів повинен бути 
не менше 90% від терміну зберігання, який встановлений 
виробником відповідного товару. Поставка товару -  1-2 рази на 
тиждень згідно заявки. Товар повинен відповідати ДСТУ, мати 
відповідні сертифікати, документи про якість (копію сертифікату 
відповідності, та/або копію посвідчення про якість, та/або копію 
декларації виробника, та/або копію експертного висновку або 
протоколу контрольних випробувань запропонованої продукції 
згідно предмета закупівлі, виданих спеціальною акредитованою 



лабораторією). Товар не повинен містити генетично 
модифікованих організмів (ГМО). 
    Кожна партія товару супроводжується документами, що 
підтверджують його кількість та якість.   
   Водій та особи, які супроводжують продукти в дорозі та 
виконують навантажувально - розвантажувальні роботи повинні 
мати медичну книжку з результатами проходження обов’язкових 
медичних оглядів та забезпечені санітарним одягом (халат, 
рукавиці).       
   Товар повинен постачатися транспортом постачальника  та за 
рахунок постачальника. 

Умови поставки:  Транспортні витрати по доставці 
товару в місце призначення включені в ціну товару(предмету 
закупівлі). Товар при поставці повинен супроводжуватись 
декларацією виробника (якісним посвідченням), видатковою 
накладною, мати відповідне пакування та маркування. Копії 
документів надаються до кожного закладу, мають бути чітко 
вираженими та такими, що читаються, засвідчені печаткою 
Учасника (за наявності), підписом уповноваженої особи. Товар 
повинен передаватися у заклади освіти в неушкодженій 
упаковці, яка забезпечує цілісність товару та збереження його 
якості під час транспортування. 

Строк (термін) поставки Товару: протягом 2022 року. 

Умови оплати: оплата по факту поставки протягом 15 
банківських днів з дати поставки Товару. 
 

Капуста білоголова свіжа (1000 кг) 
Капуста білоголова качанна повинна бути однакової зрілості, 

цілком сформованою, свіжою, вирощеною в природних умовах, 
без перевищеного вмісту хімічних речовин, без цвілі, 
запарювання, сторонніх присмаків, суха, свіжа, чиста, здорова, 
без механічного пошкодження та пошкодження шкідниками і 
хворобами. Не допускаються товар підморожений, із гниллю та 
сторонніми запахами. Без ГМО. Пакування: Сітка полімерна (15-

20 кг). Товар повинен бути в мішках сітках, без порушення 
цілісності, яка відповідає характеру товару і захищає його від 
пошкодження під час доставки. 

Не допускається наявність ознак псування, ослизнення тощо, 

без наповнювання будь-якими хімічними речовинами. Товар з 
необхідним маркуванням (дата і час виготовлення). Залишок 
терміну зберігання на момент поставки продуктів повинен бути 
не менше 90% від терміну зберігання, який встановлений 
виробником відповідного товару. Поставка товару -  1-2 рази на 
тиждень згідно заявки. Товар повинен відповідати ДСТУ, мати 
відповідні сертифікати, документи про якість (копію сертифікату 
відповідності, та/або копію посвідчення про якість, та/або копію 
декларації виробника, та/або копію експертного висновку або 
протоколу контрольних випробувань запропонованої продукції 
згідно предмета закупівлі, виданих спеціальною акредитованою 
лабораторією). Товар не повинен містити генетично 
модифікованих організмів (ГМО). 
    Кожна партія товару супроводжується документами, що 
підтверджують його кількість та якість.   
   Водій та особи, які супроводжують продукти в дорозі та 



виконують навантажувально - розвантажувальні роботи повинні 
мати медичну книжку з результатами проходження обов’язкових 
медичних оглядів та забезпечені санітарним одягом (халат, 
рукавиці).       
   Товар повинен постачатися транспортом постачальника  та за 
рахунок постачальника. 

Умови поставки:  Транспортні витрати по доставці 
товару в місце призначення включені в ціну товару(предмету 
закупівлі). Товар при поставці повинен супроводжуватись 
декларацією виробника (якісним посвідченням), видатковою 
накладною, мати відповідне пакування та маркування. Копії 
документів надаються до кожного закладу, мають бути чітко 
вираженими та такими, що читаються, засвідчені печаткою 
Учасника (за наявності), підписом уповноваженої особи. Товар 
повинен передаватися у заклади освіти в неушкодженій 
упаковці, яка забезпечує цілісність товару та збереження його 
якості під час транспортування. 

Строк (термін) поставки Товару: протягом 2022 року. 

Умови оплати: оплата по факту поставки протягом 15 
банківських днів з дати поставки Товару. 
 

Капуста пекінська (376 кг) 
Якість повинна відповідати відповідним вимогам стандартів. 

Качани свіжі, цілі, чисті, добре сформовані, непророслі, колір і 
форма відповідає даному сорту, без стороннього запаху і смаку. 
Вага однієї капусти – не менше 0,800 кг. Товарний вигляд 
качанів не повинний мати тріщин, механічного пошкодження, 
без ознак ушкоджень крапковим некрозом та 
сільськогосподарськими шкідниками, без ознак гнилі, 
підмороження, слідів загнивання та ознак проростання. Запах та 
смак властиві даному ботанічному сорту, без стороннього запаху 
та присмаку.Товар повинен бути упакований у сітки. 

Не допускається наявність ознак псування, ослизнення тощо, 

без наповнювання будь-якими хімічними речовинами. Товар з 
необхідним маркуванням (дата і час виготовлення). Залишок 
терміну зберігання на момент поставки продуктів повинен бути 
не менше 90% від терміну зберігання, який встановлений 
виробником відповідного товару. Поставка товару -  1-2 рази на 
тиждень згідно заявки. Товар повинен відповідати ДСТУ, мати 
відповідні сертифікати, документи про якість (копію сертифікату 
відповідності, та/або копію посвідчення про якість, та/або копію 
декларації виробника, та/або копію експертного висновку або 
протоколу контрольних випробувань запропонованої продукції 
згідно предмета закупівлі, виданих спеціальною акредитованою 
лабораторією). Товар не повинен містити генетично 
модифікованих організмів (ГМО). 
    Кожна партія товару супроводжується документами, що 
підтверджують його кількість та якість.   
   Водій та особи, які супроводжують продукти в дорозі та 
виконують навантажувально - розвантажувальні роботи повинні 
мати медичну книжку з результатами проходження обов’язкових 
медичних оглядів та забезпечені санітарним одягом (халат, 
рукавиці).       
   Товар повинен постачатися транспортом постачальника  та за 



рахунок постачальника. 
Умови поставки:  Транспортні витрати по доставці 

товару в місце призначення включені в ціну товару(предмету 
закупівлі). Товар при поставці повинен супроводжуватись 
декларацією виробника (якісним посвідченням), видатковою 
накладною, мати відповідне пакування та маркування. Копії 
документів надаються до кожного закладу, мають бути чітко 
вираженими та такими, що читаються, засвідчені печаткою 
Учасника (за наявності), підписом уповноваженої особи. Товар 
повинен передаватися у заклади освіти в неушкодженій 
упаковці, яка забезпечує цілісність товару та збереження його 
якості під час транспортування. 

Строк (термін) поставки Товару: протягом 2022 року. 

Умови оплати: оплата по факту поставки протягом 15 
банківських днів з дати поставки Товару. 
 

Селера корінь (57 кг) 
Свіжий, зрілий, чистий, здоровий, цілий, без перевищеного 

вмісту хімічних речовин, сухий, не порослий. Не допускається 
корінь підморожений, що загнив, із стороннім запахом. Форма і 
колір повинні відповідати ботанічному сорту. Коренеплоди 
свіжі, чисті, цілі, здорові, по формі властиві ботанічному сорту. 
Бокові нижні коріння повинні бути обрізані до 50 мм від 
коренеплоду, а черешки листя зрізані висотою до 15 мм. 

Не допускається наявність ознак псування, ослизнення тощо, 

без наповнювання будь-якими хімічними речовинами. Товар з 
необхідним маркуванням (дата і час виготовлення). Залишок 
терміну зберігання на момент поставки продуктів повинен бути 
не менше 90% від терміну зберігання, який встановлений 
виробником відповідного товару. Поставка товару -  1-2 рази на 
тиждень згідно заявки. Товар повинен відповідати ДСТУ, мати 
відповідні сертифікати, документи про якість (копію сертифікату 
відповідності, та/або копію посвідчення про якість, та/або копію 
декларації виробника, та/або копію експертного висновку або 
протоколу контрольних випробувань запропонованої продукції 
згідно предмета закупівлі, виданих спеціальною акредитованою 
лабораторією). Товар не повинен містити генетично 
модифікованих організмів (ГМО). 
    Кожна партія товару супроводжується документами, що 
підтверджують його кількість та якість.   
   Водій та особи, які супроводжують продукти в дорозі та 
виконують навантажувально - розвантажувальні роботи повинні 
мати медичну книжку з результатами проходження обов’язкових 
медичних оглядів та забезпечені санітарним одягом (халат, 
рукавиці).       
   Товар повинен постачатися транспортом постачальника  та за 
рахунок постачальника. 

Умови поставки:  Транспортні витрати по доставці 
товару в місце призначення включені в ціну товару(предмету 
закупівлі). Товар при поставці повинен супроводжуватись 
декларацією виробника (якісним посвідченням), видатковою 
накладною, мати відповідне пакування та маркування. Копії 
документів надаються до кожного закладу, мають бути чітко 
вираженими та такими, що читаються, засвідчені печаткою 



Учасника (за наявності), підписом уповноваженої особи. Товар 
повинен передаватися у заклади освіти в неушкодженій 
упаковці, яка забезпечує цілісність товару та збереження його 
якості під час транспортування. 

Строк (термін) поставки Товару: протягом 2022 року. 

Умови оплати: оплата по факту поставки протягом 15 
банківських днів з дати поставки Товару. 
 

Корінь хріну (33 кг) 
Корінь м'ясистий, товстий. Стебло пряме, гіллясте. Свіжий, 

зрілий, чистий, здоровий, цілий, без перевищеного вмісту 
хімічних речовин, сухий, не порослий. Не допускається корінь 
підморожений, що загнив, із стороннім запахом. Форма і колір 
повинні відповідати ботанічному сорту. Коренеплоди свіжі, 
чисті, цілі, здорові, по формі властиві ботанічному сорту. 

Не допускається наявність ознак псування, ослизнення тощо, 

без наповнювання будь-якими хімічними речовинами. Товар з 
необхідним маркуванням (дата і час виготовлення). Залишок 
терміну зберігання на момент поставки продуктів повинен бути 
не менше 90% від терміну зберігання, який встановлений 
виробником відповідного товару. Поставка товару -  1-2 рази на 
тиждень згідно заявки. Товар повинен відповідати ДСТУ, мати 
відповідні сертифікати, документи про якість (копію сертифікату 
відповідності, та/або копію посвідчення про якість, та/або копію 
декларації виробника, та/або копію експертного висновку або 
протоколу контрольних випробувань запропонованої продукції 
згідно предмета закупівлі, виданих спеціальною акредитованою 
лабораторією). Товар не повинен містити генетично 
модифікованих організмів (ГМО). 
    Кожна партія товару супроводжується документами, що 
підтверджують його кількість та якість.   
   Водій та особи, які супроводжують продукти в дорозі та 
виконують навантажувально - розвантажувальні роботи повинні 
мати медичну книжку з результатами проходження обов’язкових 
медичних оглядів та забезпечені санітарним одягом (халат, 
рукавиці).       
   Товар повинен постачатися транспортом постачальника  та за 
рахунок постачальника. 

Умови поставки:  Транспортні витрати по доставці 
товару в місце призначення включені в ціну товару(предмету 
закупівлі). Товар при поставці повинен супроводжуватись 
декларацією виробника (якісним посвідченням), видатковою 
накладною, мати відповідне пакування та маркування. Копії 
документів надаються до кожного закладу, мають бути чітко 
вираженими та такими, що читаються, засвідчені печаткою 
Учасника (за наявності), підписом уповноваженої особи. Товар 
повинен передаватися у заклади освіти в неушкодженій 
упаковці, яка забезпечує цілісність товару та збереження його 
якості під час транспортування. 

Строк (термін) поставки Товару: протягом 2022 року. 

Умови оплати: оплата по факту поставки протягом 15 
банківських днів з дати поставки Товару. 
 

Петрушка корінь (35 кг) 



Коренеплоди свіжі, чисті, цілі, здорові, по формі властиві 
ботанічному сорту. Смак і запах: Властиві даному ботанічному 
сорту, без стороннього запаху і присмаку. Розмір коренеплоду за 
найбільшим поперечним діаметром: не менше 15 см; Фасування: 
не більше 18 кг; Упаковка: ящики дерев’яні для овочів і фруктів. 

Не допускається наявність ознак псування, ослизнення тощо, 

без наповнювання будь-якими хімічними речовинами. Товар з 
необхідним маркуванням (дата і час виготовлення). Залишок 
терміну зберігання на момент поставки продуктів повинен бути 
не менше 90% від терміну зберігання, який встановлений 
виробником відповідного товару. Поставка товару -  1-2 рази на 
тиждень згідно заявки. Товар повинен відповідати ДСТУ, мати 
відповідні сертифікати, документи про якість (копію сертифікату 
відповідності, та/або копію посвідчення про якість, та/або копію 
декларації виробника, та/або копію експертного висновку або 
протоколу контрольних випробувань запропонованої продукції 
згідно предмета закупівлі, виданих спеціальною акредитованою 
лабораторією). Товар не повинен містити генетично 
модифікованих організмів (ГМО). 
    Кожна партія товару супроводжується документами, що 
підтверджують його кількість та якість.   
   Водій та особи, які супроводжують продукти в дорозі та 
виконують навантажувально - розвантажувальні роботи повинні 
мати медичну книжку з результатами проходження обов’язкових 
медичних оглядів та забезпечені санітарним одягом (халат, 
рукавиці).       
   Товар повинен постачатися транспортом постачальника  та за 
рахунок постачальника. 

Умови поставки:  Транспортні витрати по доставці 
товару в місце призначення включені в ціну товару(предмету 
закупівлі). Товар при поставці повинен супроводжуватись 
декларацією виробника (якісним посвідченням), видатковою 
накладною, мати відповідне пакування та маркування. Копії 
документів надаються до кожного закладу, мають бути чітко 
вираженими та такими, що читаються, засвідчені печаткою 
Учасника (за наявності), підписом уповноваженої особи. Товар 
повинен передаватися у заклади освіти в неушкодженій 
упаковці, яка забезпечує цілісність товару та збереження його 
якості під час транспортування. 

Строк (термін) поставки Товару: протягом 2022 року. 

Умови оплати: оплата по факту поставки протягом 15 
банківських днів з дати поставки Товару. 
 

Петрушка зелена свіжа (134 кг) 
Зовнішній вигляд: Розетка свіжих, молодих, зелених, чистих, 

соковитих, не пошкоджених листків петрушки з корінцями або 
зрізані листки з черешками, а також старі, дрібні коренеплоди 
петрушки з нарощеними свіжими молодими листками; Смак і 
запах: Властивий ботанічному сорту, без стороннього запаху та 
присмаку. Висота зеленого листя: не менше 12 см; Фасування: не 
менше 0,2 кг та не більше 1 кг; Упаковка: поліетиленовий 
нещільно закритий пакет. 

Не допускається наявність ознак псування, ослизнення тощо, 

без наповнювання будь-якими хімічними речовинами. Товар з 



необхідним маркуванням (дата і час виготовлення). Залишок 
терміну зберігання на момент поставки продуктів повинен бути 
не менше 90% від терміну зберігання, який встановлений 
виробником відповідного товару. Поставка товару -  1-2 рази на 
тиждень згідно заявки. Товар повинен відповідати ДСТУ, мати 
відповідні сертифікати, документи про якість (копію сертифікату 
відповідності, та/або копію посвідчення про якість, та/або копію 
декларації виробника, та/або копію експертного висновку або 
протоколу контрольних випробувань запропонованої продукції 
згідно предмета закупівлі, виданих спеціальною акредитованою 
лабораторією). Товар не повинен містити генетично 
модифікованих організмів (ГМО). 
    Кожна партія товару супроводжується документами, що 
підтверджують його кількість та якість.   
   Водій та особи, які супроводжують продукти в дорозі та 
виконують навантажувально - розвантажувальні роботи повинні 
мати медичну книжку з результатами проходження обов’язкових 
медичних оглядів та забезпечені санітарним одягом (халат, 
рукавиці).       
   Товар повинен постачатися транспортом постачальника  та за 
рахунок постачальника. 

Умови поставки:  Транспортні витрати по доставці 
товару в місце призначення включені в ціну товару(предмету 
закупівлі). Товар при поставці повинен супроводжуватись 
декларацією виробника (якісним посвідченням), видатковою 
накладною, мати відповідне пакування та маркування. Копії 
документів надаються до кожного закладу, мають бути чітко 
вираженими та такими, що читаються, засвідчені печаткою 
Учасника (за наявності), підписом уповноваженої особи. Товар 
повинен передаватися у заклади освіти в неушкодженій 
упаковці, яка забезпечує цілісність товару та збереження його 
якості під час транспортування. 

Строк (термін) поставки Товару: протягом 2022 року. 

Умови оплати: оплата по факту поставки протягом 15 
банківських днів з дати поставки Товару. 
 

Кріп молодий свіжий (134 кг) 
Свіжий, зрілий, чистий, здоровий, цілий, без перевищеного 

вмісту хімічних речовин, сухий, не порослий. Не допускається 
кріп підморожений, що загнив, із стороннім запахом. Форма і 
колір повинні відповідати ботанічному сорту. Зовнішній вигляд: 
Молода рослина з черешками чи без черешків, свіжі, чисті, 
здорові, із зеленим листям. Висота зеленого листя: не менше 12 
см; Фасування: не менше 0,2 кг та не більше 1 кг; Упаковка: 
поліетиленовий нещільно закритий пакет. 

Не допускається наявність ознак псування, ослизнення тощо, 

без наповнювання будь-якими хімічними речовинами. Товар з 
необхідним маркуванням (дата і час виготовлення). Залишок 
терміну зберігання на момент поставки продуктів повинен бути 
не менше 90% від терміну зберігання, який встановлений 
виробником відповідного товару. Поставка товару -  1-2 рази на 
тиждень згідно заявки. Товар повинен відповідати ДСТУ, мати 
відповідні сертифікати, документи про якість (копію сертифікату 
відповідності, та/або копію посвідчення про якість, та/або копію 



декларації виробника, та/або копію експертного висновку або 
протоколу контрольних випробувань запропонованої продукції 
згідно предмета закупівлі, виданих спеціальною акредитованою 
лабораторією). Товар не повинен містити генетично 
модифікованих організмів (ГМО). 
    Кожна партія товару супроводжується документами, що 
підтверджують його кількість та якість.   
   Водій та особи, які супроводжують продукти в дорозі та 
виконують навантажувально - розвантажувальні роботи повинні 
мати медичну книжку з результатами проходження обов’язкових 
медичних оглядів та забезпечені санітарним одягом (халат, 
рукавиці).       
   Товар повинен постачатися транспортом постачальника  та за 
рахунок постачальника. 

Умови поставки:  Транспортні витрати по доставці 
товару в місце призначення включені в ціну товару(предмету 
закупівлі). Товар при поставці повинен супроводжуватись 
декларацією виробника (якісним посвідченням), видатковою 
накладною, мати відповідне пакування та маркування. Копії 
документів надаються до кожного закладу, мають бути чітко 
вираженими та такими, що читаються, засвідчені печаткою 
Учасника (за наявності), підписом уповноваженої особи. Товар 
повинен передаватися у заклади освіти в неушкодженій 
упаковці, яка забезпечує цілісність товару та збереження його 
якості під час транспортування. 

Строк (термін) поставки Товару: протягом 2022 року. 

Умови оплати: оплата по факту поставки протягом 15 
банківських днів з дати поставки Товару. 
 

Шпинат молодий свіжий (94 кг) 
Зовнішній вигляд: Листя свіжі, молоді, зелені (різних 

відтінків), цілі, здорові, не в’ялі, не брудні, не пожовклі, не 
перемерзлі. Допускаються незначні дефекти листя (вм’ятини, 
дірки чи розриви), невелика втрата свіжості; Смак і запах: 
Властиві даному ботанічному сорту, без стороннього запаху та 
присмаку. Сорт: перший; Черешки листків за довжиною: не 
повинні перевищувати понад 10 см; Фасування: не менше 0,2 кг 
та не більше 1 кг; Упаковка: поліетиленовий нещільно закритий 
пакет. 

Не допускається наявність ознак псування, ослизнення тощо, 

без наповнювання будь-якими хімічними речовинами. Товар з 
необхідним маркуванням (дата і час виготовлення). Залишок 
терміну зберігання на момент поставки продуктів повинен бути 
не менше 90% від терміну зберігання, який встановлений 
виробником відповідного товару. Поставка товару -  1-2 рази на 
тиждень згідно заявки. Товар повинен відповідати ДСТУ, мати 
відповідні сертифікати, документи про якість (копію сертифікату 
відповідності, та/або копію посвідчення про якість, та/або копію 
декларації виробника, та/або копію експертного висновку або 
протоколу контрольних випробувань запропонованої продукції 
згідно предмета закупівлі, виданих спеціальною акредитованою 
лабораторією). Товар не повинен містити генетично 
модифікованих організмів (ГМО). 
    Кожна партія товару супроводжується документами, що 



підтверджують його кількість та якість.   
   Водій та особи, які супроводжують продукти в дорозі та 
виконують навантажувально - розвантажувальні роботи повинні 
мати медичну книжку з результатами проходження обов’язкових 
медичних оглядів та забезпечені санітарним одягом (халат, 
рукавиці).       
   Товар повинен постачатися транспортом постачальника  та за 
рахунок постачальника. 

Умови поставки:  Транспортні витрати по доставці 
товару в місце призначення включені в ціну товару(предмету 
закупівлі). Товар при поставці повинен супроводжуватись 
декларацією виробника (якісним посвідченням), видатковою 
накладною, мати відповідне пакування та маркування. Копії 
документів надаються до кожного закладу, мають бути чітко 
вираженими та такими, що читаються, засвідчені печаткою 
Учасника (за наявності), підписом уповноваженої особи. Товар 
повинен передаватися у заклади освіти в неушкодженій 
упаковці, яка забезпечує цілісність товару та збереження його 
якості під час транспортування. 

Строк (термін) поставки Товару: протягом 2022 року. 

Умови оплати: оплата по факту поставки протягом 15 
банківських днів з дати поставки Товару. 
 

Цибуля зелена свіжа (133 кг) 
Свіжий, зрілий, чистий, здоровий, цілий, без перевищеного 

вмісту хімічних речовин, сухий, не порослий. Не допускається 
цибуля підморожена, що загнила, із стороннім запахом. Форма і 
колір повинні відповідати ботанічному сорту. 

Не допускається наявність ознак псування, ослизнення тощо, 

без наповнювання будь-якими хімічними речовинами. Товар з 
необхідним маркуванням (дата і час виготовлення). Залишок 
терміну зберігання на момент поставки продуктів повинен бути 
не менше 90% від терміну зберігання, який встановлений 
виробником відповідного товару. Поставка товару -  1-2 рази на 
тиждень згідно заявки. Товар повинен відповідати ДСТУ, мати 
відповідні сертифікати, документи про якість (копію сертифікату 
відповідності, та/або копію посвідчення про якість, та/або копію 
декларації виробника, та/або копію експертного висновку або 
протоколу контрольних випробувань запропонованої продукції 
згідно предмета закупівлі, виданих спеціальною акредитованою 
лабораторією). Товар не повинен містити генетично 
модифікованих організмів (ГМО). 
    Кожна партія товару супроводжується документами, що 
підтверджують його кількість та якість.   
   Водій та особи, які супроводжують продукти в дорозі та 
виконують навантажувально - розвантажувальні роботи повинні 
мати медичну книжку з результатами проходження обов’язкових 
медичних оглядів та забезпечені санітарним одягом (халат, 
рукавиці).       
   Товар повинен постачатися транспортом постачальника  та за 
рахунок постачальника. 

Умови поставки:  Транспортні витрати по доставці 
товару в місце призначення включені в ціну товару(предмету 
закупівлі). Товар при поставці повинен супроводжуватись 



декларацією виробника (якісним посвідченням), видатковою 
накладною, мати відповідне пакування та маркування. Копії 
документів надаються до кожного закладу, мають бути чітко 
вираженими та такими, що читаються, засвідчені печаткою 
Учасника (за наявності), підписом уповноваженої особи. Товар 
повинен передаватися у заклади освіти в неушкодженій 
упаковці, яка забезпечує цілісність товару та збереження його 
якості під час транспортування. 

Строк (термін) поставки Товару: протягом 2022 року. 

Умови оплати: оплата по факту поставки протягом 15 
банківських днів з дати поставки Товару. 
 

Кабачки свіжі (500 кг) 
Зовнішній вигляд: Плоди молоді, свіжі, чисті, здорові, цілі, з 

ніжною не грубою шкіркою. Форма та колір властивий 
ботанічному сорту; Смак і запах: Властиві даному ботанічному 
сорту, без стороннього запаху та присмаку. Розмір плоду по 
найбільшому поперечному діаметру: не більше 8 см; 
Фасування:не менше 15 кг та не більше 20 кг; Упаковка: мішки 
сітчасті полімерні. 

Не допускається наявність ознак псування, ослизнення тощо, 

без наповнювання будь-якими хімічними речовинами. Товар з 
необхідним маркуванням (дата і час виготовлення). Залишок 
терміну зберігання на момент поставки продуктів повинен бути 
не менше 90% від терміну зберігання, який встановлений 
виробником відповідного товару. Поставка товару -  1-2 рази на 
тиждень згідно заявки. Товар повинен відповідати ДСТУ, мати 

відповідні сертифікати, документи про якість (копію сертифікату 
відповідності, та/або копію посвідчення про якість, та/або копію 
декларації виробника, та/або копію експертного висновку або 
протоколу контрольних випробувань запропонованої продукції 
згідно предмета закупівлі, виданих спеціальною акредитованою 
лабораторією). Товар не повинен містити генетично 
модифікованих організмів (ГМО). 
    Кожна партія товару супроводжується документами, що 
підтверджують його кількість та якість.   
   Водій та особи, які супроводжують продукти в дорозі та 
виконують навантажувально - розвантажувальні роботи повинні 
мати медичну книжку з результатами проходження обов’язкових 
медичних оглядів та забезпечені санітарним одягом (халат, 
рукавиці).       
   Товар повинен постачатися транспортом постачальника  та за 
рахунок постачальника. 

Умови поставки:  Транспортні витрати по доставці 
товару в місце призначення включені в ціну товару(предмету 
закупівлі). Товар при поставці повинен супроводжуватись 
декларацією виробника (якісним посвідченням), видатковою 
накладною, мати відповідне пакування та маркування. Копії 
документів надаються до кожного закладу, мають бути чітко 
вираженими та такими, що читаються, засвідчені печаткою 
Учасника (за наявності), підписом уповноваженої особи. Товар 
повинен передаватися у заклади освіти в неушкодженій 
упаковці, яка забезпечує цілісність товару та збереження його 
якості під час транспортування. 



Строк (термін) поставки Товару: протягом 2022 року. 

Умови оплати: оплата по факту поставки протягом 15 
банківських днів з дати поставки Товару. 
 

Гарбуз свіжий (812 кг) 
Має бути свіжий, зрілий, здоровий, вирощений в природних 

умовах, без перевищеного вмісту хімічних речовин. Форма і 
колір повинні відповідати ботанічному сорту. Запах і смак: 
властиві даному сорту, без стороннього запаху і присмаку, 
солодкий. Товар не повинен містити штучних барвників, 
ароматизаторів, підсолоджувачів, підсилювачів смаку, 
консервантів. 

Не допускається наявність ознак псування, ослизнення тощо, 

без наповнювання будь-якими хімічними речовинами. Товар з 
необхідним маркуванням (дата і час виготовлення). Залишок 
терміну зберігання на момент поставки продуктів повинен бути 
не менше 90% від терміну зберігання, який встановлений 
виробником відповідного товару. Поставка товару -  1-2 рази на 
тиждень згідно заявки. Товар повинен відповідати ДСТУ, мати 
відповідні сертифікати, документи про якість (копію сертифікату 
відповідності, та/або копію посвідчення про якість, та/або копію 
декларації виробника, та/або копію експертного висновку або 
протоколу контрольних випробувань запропонованої продукції 
згідно предмета закупівлі, виданих спеціальною акредитованою 
лабораторією). Товар не повинен містити генетично 
модифікованих організмів (ГМО). 
    Кожна партія товару супроводжується документами, що 
підтверджують його кількість та якість.   
   Водій та особи, які супроводжують продукти в дорозі та 
виконують навантажувально - розвантажувальні роботи повинні 
мати медичну книжку з результатами проходження обов’язкових 
медичних оглядів та забезпечені санітарним одягом (халат, 
рукавиці).       
   Товар повинен постачатися транспортом постачальника  та за 
рахунок постачальника. 

Умови поставки:  Транспортні витрати по доставці 
товару в місце призначення включені в ціну товару(предмету 
закупівлі). Товар при поставці повинен супроводжуватись 
декларацією виробника (якісним посвідченням), видатковою 
накладною, мати відповідне пакування та маркування. Копії 
документів надаються до кожного закладу, мають бути чітко 
вираженими та такими, що читаються, засвідчені печаткою 
Учасника (за наявності), підписом уповноваженої особи. Товар 
повинен передаватися у заклади освіти в неушкодженій 
упаковці, яка забезпечує цілісність товару та збереження його 
якості під час транспортування. 

Строк (термін) поставки Товару: протягом 2022 року. 

Умови оплати: оплата по факту поставки протягом 15 
банківських днів з дати поставки Товару. 
 

Перець солодкий свіжий (555 кг) 
Зовнішній вигляд: Плоди свіжі,чисті, цілі, здорові, типової для 

ботанічного сорту форми і забарвлення, з плодоніжкою; Смак і 
запах: Солодкий з легкою гостротою. Колір: жовтий, зелений, 



червоний. Довжина плоду: не менше 6,0 см; Фасування: не 
менше 5 кг та не більше 10 кг; Упаковка: мішки сітчасті 
полімерні. 

Не допускається наявність ознак псування, ослизнення тощо, 

без наповнювання будь-якими хімічними речовинами. Товар з 
необхідним маркуванням (дата і час виготовлення). Залишок 
терміну зберігання на момент поставки продуктів повинен бути 
не менше 90% від терміну зберігання, який встановлений 
виробником відповідного товару. Поставка товару -  1-2 рази на 
тиждень згідно заявки. Товар повинен відповідати ДСТУ, мати 
відповідні сертифікати, документи про якість (копію сертифікату 
відповідності, та/або копію посвідчення про якість, та/або копію 
декларації виробника, та/або копію експертного висновку або 
протоколу контрольних випробувань запропонованої продукції 
згідно предмета закупівлі, виданих спеціальною акредитованою 
лабораторією). Товар не повинен містити генетично 
модифікованих організмів (ГМО). 
    Кожна партія товару супроводжується документами, що 
підтверджують його кількість та якість.   
   Водій та особи, які супроводжують продукти в дорозі та 
виконують навантажувально - розвантажувальні роботи повинні 
мати медичну книжку з результатами проходження обов’язкових 
медичних оглядів та забезпечені санітарним одягом (халат, 
рукавиці).       
   Товар повинен постачатися транспортом постачальника  та за 
рахунок постачальника. 

Умови поставки:  Транспортні витрати по доставці 
товару в місце призначення включені в ціну товару(предмету 
закупівлі). Товар при поставці повинен супроводжуватись 
декларацією виробника (якісним посвідченням), видатковою 
накладною, мати відповідне пакування та маркування. Копії 
документів надаються до кожного закладу, мають бути чітко 
вираженими та такими, що читаються, засвідчені печаткою 
Учасника (за наявності), підписом уповноваженої особи. Товар 
повинен передаватися у заклади освіти в неушкодженій 
упаковці, яка забезпечує цілісність товару та збереження його 
якості під час транспортування. 

Строк (термін) поставки Товару: протягом 2022 року. 

Умови оплати: оплата по факту поставки протягом 15 
банківських днів з дати поставки Товару. 
 

Баклажан свіжий (352 кг) 
Зовнішній вигляд: Плоди свіжі, чисті, цілі, здорові, нев’ялі, 

типової для ботанічного сорту форми і забарвлення, технічного 
ступеня стиглості, з плодоніжкою. Смак і запах: Властиві даному 
ботанічному сорту, без стороннього запаху та присмаку. Розмір 
плодів для сортів подовженої форми (довжина без плодоніжки): 
не менше 10 см; Розмір плодів для сортів іншої форми 
(найбільший поперечний діаметр): не менше 5 см Фасування: не 
менше 5 кг та не більше 10 кг; Упаковка: мішки сітчасті 
полімерні або тканинні. 

Не допускається наявність ознак псування, ослизнення тощо, 

без наповнювання будь-якими хімічними речовинами. Товар з 
необхідним маркуванням (дата і час виготовлення). Залишок 



терміну зберігання на момент поставки продуктів повинен бути 
не менше 90% від терміну зберігання, який встановлений 
виробником відповідного товару. Поставка товару -  1-2 рази на 
тиждень згідно заявки. Товар повинен відповідати ДСТУ, мати 
відповідні сертифікати, документи про якість (копію сертифікату 
відповідності, та/або копію посвідчення про якість, та/або копію 
декларації виробника, та/або копію експертного висновку або 
протоколу контрольних випробувань запропонованої продукції 
згідно предмета закупівлі, виданих спеціальною акредитованою 
лабораторією). Товар не повинен містити генетично 
модифікованих організмів (ГМО). 
    Кожна партія товару супроводжується документами, що 
підтверджують його кількість та якість.   
   Водій та особи, які супроводжують продукти в дорозі та 
виконують навантажувально - розвантажувальні роботи повинні 
мати медичну книжку з результатами проходження обов’язкових 
медичних оглядів та забезпечені санітарним одягом (халат, 
рукавиці).       
   Товар повинен постачатися транспортом постачальника  та за 
рахунок постачальника. 

Умови поставки:  Транспортні витрати по доставці 
товару в місце призначення включені в ціну товару(предмету 
закупівлі). Товар при поставці повинен супроводжуватись 
декларацією виробника (якісним посвідченням), видатковою 
накладною, мати відповідне пакування та маркування. Копії 
документів надаються до кожного закладу, мають бути чітко 
вираженими та такими, що читаються, засвідчені печаткою 
Учасника (за наявності), підписом уповноваженої особи. Товар 
повинен передаватися у заклади освіти в неушкодженій 
упаковці, яка забезпечує цілісність товару та збереження його 
якості під час транспортування. 

Строк (термін) поставки Товару: протягом 2022 року. 

Умови оплати: оплата по факту поставки протягом 15 
банківських днів з дати поставки Товару. 
 

Часник свіжий (98 кг) 
Якість повинна відповідати відповідним вимогам стандартів. 

Цибулини часнику повинні бути відбірними крупними, 
твердими, визрілими, цілими, сухими, за формою і забарвленням 
властиві ботанічному сорту, з добре висушеними верхніми 
лусочками і висушеною шийкою від 5 см, не пошкоджені 
сільськогосподарськими шкідниками і хворобами, непророслі, 
без підвищеного вмісту хімічних речовин, достатньої зрілості, 
без ознак гнилі та плям. Цибулина куляста, трохи плескувата, 
складається з так званих «зубчиків», кожен з яких вкритий 
тонкою, але жорсткою шкірястою лускою. Зверху цибулина 
повинна бути вкрита лусками білого або жовтуватого кольору. 
Зубчики більш-менш рельєфно виступають на бічній поверхні 
цибулини. Зовнішній бік кожного зубчика опуклий, широкий, 
внутрішній — увігнутий, вузький. Смак і запах: властиві даному 

ботанічному сорту, без стороннього запаху і присмаку. 
Фасування – сітка для овочів. 

Не допускається наявність ознак псування, ослизнення тощо, 

без наповнювання будь-якими хімічними речовинами. Товар з 



необхідним маркуванням (дата і час виготовлення). Залишок 
терміну зберігання на момент поставки продуктів повинен бути 
не менше 90% від терміну зберігання, який встановлений 
виробником відповідного товару. Поставка товару -  1-2 рази на 
тиждень згідно заявки. Товар повинен відповідати ДСТУ, мати 
відповідні сертифікати, документи про якість (копію сертифікату 
відповідності, та/або копію посвідчення про якість, та/або копію 
декларації виробника, та/або копію експертного висновку або 
протоколу контрольних випробувань запропонованої продукції 
згідно предмета закупівлі, виданих спеціальною акредитованою 
лабораторією). Товар не повинен містити генетично 
модифікованих організмів (ГМО). 
    Кожна партія товару супроводжується документами, що 
підтверджують його кількість та якість.   
   Водій та особи, які супроводжують продукти в дорозі та 
виконують навантажувально - розвантажувальні роботи повинні 
мати медичну книжку з результатами проходження обов’язкових 
медичних оглядів та забезпечені санітарним одягом (халат, 
рукавиці).       
   Товар повинен постачатися транспортом постачальника  та за 
рахунок постачальника. 

Умови поставки:  Транспортні витрати по доставці 
товару в місце призначення включені в ціну товару(предмету 
закупівлі). Товар при поставці повинен супроводжуватись 
декларацією виробника (якісним посвідченням), видатковою 
накладною, мати відповідне пакування та маркування. Копії 
документів надаються до кожного закладу, мають бути чітко 
вираженими та такими, що читаються, засвідчені печаткою 
Учасника (за наявності), підписом уповноваженої особи. Товар 
повинен передаватися у заклади освіти в неушкодженій 
упаковці, яка забезпечує цілісність товару та збереження його 
якості під час транспортування. 

Строк (термін) поставки Товару: протягом 2022 року. 

Умови оплати: оплата по факту поставки протягом 15 
банківських днів з дати поставки Товару. 
 

Сливи свіжі (1167 кг) 
Плоди повинні бути стиглими, свіжими, однаковими за 

формою та забарвленням, цілими, здоровими, незабрудненими, 
без механічних ушкоджень. Середнього розміру. Не 
допускається: наявність плодів роздавлених, тріснутих, зів’ялих, 
недозрілих, перезрілих, пошкоджених шкідниками, уражених 
хворобами, гнилих, з ознаками цвілі. Смак і запах властивий 
сливам, без стороннього присмаку і запаху, кісточка повинна 
гарно відділятися від м’якоті. 

Не допускається наявність ознак псування, ослизнення тощо, 

без наповнювання будь-якими хімічними речовинами. Товар з 
необхідним маркуванням (дата і час виготовлення). Залишок 
терміну зберігання на момент поставки продуктів повинен бути 
не менше 90% від терміну зберігання, який встановлений 
виробником відповідного товару. Поставка товару -  1-2 рази на 
тиждень згідно заявки. Товар повинен відповідати ДСТУ, мати 
відповідні сертифікати, документи про якість (копію сертифікату 
відповідності, та/або копію посвідчення про якість, та/або копію 



декларації виробника, та/або копію експертного висновку або 
протоколу контрольних випробувань запропонованої продукції 
згідно предмета закупівлі, виданих спеціальною акредитованою 
лабораторією). Товар не повинен містити генетично 
модифікованих організмів (ГМО). 
    Кожна партія товару супроводжується документами, що 
підтверджують його кількість та якість.   
   Водій та особи, які супроводжують продукти в дорозі та 
виконують навантажувально - розвантажувальні роботи повинні 
мати медичну книжку з результатами проходження обов’язкових 
медичних оглядів та забезпечені санітарним одягом (халат, 
рукавиці).       
   Товар повинен постачатися транспортом постачальника  та за 
рахунок постачальника. 

Умови поставки:  Транспортні витрати по доставці 
товару в місце призначення включені в ціну товару(предмету 
закупівлі). Товар при поставці повинен супроводжуватись 
декларацією виробника (якісним посвідченням), видатковою 
накладною, мати відповідне пакування та маркування. Копії 
документів надаються до кожного закладу, мають бути чітко 
вираженими та такими, що читаються, засвідчені печаткою 
Учасника (за наявності), підписом уповноваженої особи. Товар 
повинен передаватися у заклади освіти в неушкодженій 
упаковці, яка забезпечує цілісність товару та збереження його 
якості під час транспортування. 

Строк (термін) поставки Товару: протягом 2022 року. 

Умови оплати: оплата по факту поставки протягом 15 
банківських днів з дати поставки Товару. 
 

Банани (945 кг) 
Банани. Товар повинен відповідати вимогам встановленим для 

нього загальнообов’язковими на території України нормами і 
правилами. Плоди повинні бути цілим гроном,свіжі, не мляві, 
однакові за розміром, цілі, здорові, чисті, без підвищеного 
вмісту хімічних речовин, достатньої зрілості, без ознак гнилі, 
механічних пошкоджень та плям, а також без пошкодження 
шкідниками. Плоди повинні мати округло витягнуту форму 
довжина плоду до 25 см, жовтого однорідного кольору по всій 
довжині плода. Мати виражений банановий смак і аромат. 

Не допускається наявність ознак псування, ослизнення тощо, 

без наповнювання будь-якими хімічними речовинами. Товар з 
необхідним маркуванням (дата і час виготовлення). Залишок 
терміну зберігання на момент поставки продуктів повинен бути 
не менше 90% від терміну зберігання, який встановлений 
виробником відповідного товару. Поставка товару -  1-2 рази на 
тиждень згідно заявки. Товар повинен відповідати ДСТУ, мати 
відповідні сертифікати, документи про якість (копію сертифікату 
відповідності, та/або копію посвідчення про якість, та/або копію 
декларації виробника, та/або копію експертного висновку або 
протоколу контрольних випробувань запропонованої продукції 
згідно предмета закупівлі, виданих спеціальною акредитованою 
лабораторією). Товар не повинен містити генетично 
модифікованих організмів (ГМО). 
    Кожна партія товару супроводжується документами, що 



підтверджують його кількість та якість.   
   Водій та особи, які супроводжують продукти в дорозі та 
виконують навантажувально - розвантажувальні роботи повинні 
мати медичну книжку з результатами проходження обов’язкових 
медичних оглядів та забезпечені санітарним одягом (халат, 
рукавиці).       
   Товар повинен постачатися транспортом постачальника  та за 
рахунок постачальника. 

Умови поставки:  Транспортні витрати по доставці 
товару в місце призначення включені в ціну товару(предмету 
закупівлі). Товар при поставці повинен супроводжуватись 
декларацією виробника (якісним посвідченням), видатковою 
накладною, мати відповідне пакування та маркування. Копії 
документів надаються до кожного закладу, мають бути чітко 
вираженими та такими, що читаються, засвідчені печаткою 
Учасника (за наявності), підписом уповноваженої особи. Товар 
повинен передаватися у заклади освіти в неушкодженій 
упаковці, яка забезпечує цілісність товару та збереження його 
якості під час транспортування. 

Строк (термін) поставки Товару: протягом 2022 року. 

Умови оплати: оплата по факту поставки протягом 15 
банківських днів з дати поставки Товару. 
 

Апельсини (760 кг) 
Апельсини. Товар повинен відповідати вимогам встановленим 

для нього загальнообов’язковими на території України нормами 
і правилами. Плоди повинні бути свіжими, чистими, з глянсовою 
блискучою поверхнею, не мляві, не приморожені, однакові за 
розміром, цілі, здорові, чисті, без підвищеного вмісту хімічних 
речовин, достатньої зрілості, без ознак гнилі, механічних 
пошкоджень та плям, а також без пошкодження шкідниками. 
Колір від світло-оранжевого до оранжевого. Смак і запах 
властивий ботанічними сортами. 

Не допускається наявність ознак псування, ослизнення тощо, 

без наповнювання будь-якими хімічними речовинами. Товар з 
необхідним маркуванням (дата і час виготовлення). Залишок 
терміну зберігання на момент поставки продуктів повинен бути 
не менше 90% від терміну зберігання, який встановлений 
виробником відповідного товару. Поставка товару -  1-2 рази на 
тиждень згідно заявки. Товар повинен відповідати ДСТУ, мати 
відповідні сертифікати, документи про якість (копію сертифікату 
відповідності, та/або копію посвідчення про якість, та/або копію 
декларації виробника, та/або копію експертного висновку або 
протоколу контрольних випробувань запропонованої продукції 
згідно предмета закупівлі, виданих спеціальною акредитованою 
лабораторією). Товар не повинен містити генетично 
модифікованих організмів (ГМО). 
    Кожна партія товару супроводжується документами, що 
підтверджують його кількість та якість.   
   Водій та особи, які супроводжують продукти в дорозі та 
виконують навантажувально - розвантажувальні роботи повинні 
мати медичну книжку з результатами проходження обов’язкових 
медичних оглядів та забезпечені санітарним одягом (халат, 
рукавиці).       



   Товар повинен постачатися транспортом постачальника  та за 
рахунок постачальника. 

Умови поставки:  Транспортні витрати по доставці 
товару в місце призначення включені в ціну товару(предмету 
закупівлі). Товар при поставці повинен супроводжуватись 
декларацією виробника (якісним посвідченням), видатковою 
накладною, мати відповідне пакування та маркування. Копії 
документів надаються до кожного закладу, мають бути чітко 
вираженими та такими, що читаються, засвідчені печаткою 
Учасника (за наявності), підписом уповноваженої особи. Товар 
повинен передаватися у заклади освіти в неушкодженій 
упаковці, яка забезпечує цілісність товару та збереження його 
якості під час транспортування. 

Строк (термін) поставки Товару: протягом 2022 року. 

Умови оплати: оплата по факту поставки протягом 15 
банківських днів з дати поставки Товару. 
 

Яблука (714 кг) 
Яблука свіжі. Середня вага 1-го яблука не менше 200 грам. 

Зовнішній вигляд: плоди типові для ботанічного сорту по формі і 
забарвленню, свіжі, цілі, здорові, чисті, незів'ялі, не тріснуті, без 
механічних пошкоджень та пошкоджень 
сільськогосподарськими шкідниками, без зайвої зовнішньої 
вологості, без гнилі, дозрілі, середнього розміру, вирощені в 
природних умовах, без перевищеного вмісту хімічних речовин, 
без ГМО. Будь-які дефекти недопустимі. Якість відповідно до 
ДСТУ та інших документів, що діють на території України, з 
наявністю сертифікатів якості та відповідності тощо. Товар 
повинен передаватись в неушкодженій упаковці, яка відповідає 
характеру товару, забезпечує цілісність 

Не допускається наявність ознак псування, ослизнення тощо, 

без наповнювання будь-якими хімічними речовинами. Товар з 
необхідним маркуванням (дата і час виготовлення). Залишок 
терміну зберігання на момент поставки продуктів повинен бути 
не менше 90% від терміну зберігання, який встановлений 
виробником відповідного товару. Поставка товару -  1-2 рази на 

тиждень згідно заявки. Товар повинен відповідати ДСТУ, мати 
відповідні сертифікати, документи про якість (копію сертифікату 
відповідності, та/або копію посвідчення про якість, та/або копію 
декларації виробника, та/або копію експертного висновку або 
протоколу контрольних випробувань запропонованої продукції 
згідно предмета закупівлі, виданих спеціальною акредитованою 
лабораторією). Товар не повинен містити генетично 
модифікованих організмів (ГМО). 
    Кожна партія товару супроводжується документами, що 
підтверджують його кількість та якість.   
   Водій та особи, які супроводжують продукти в дорозі та 
виконують навантажувально - розвантажувальні роботи повинні 
мати медичну книжку з результатами проходження обов’язкових 
медичних оглядів та забезпечені санітарним одягом (халат, 
рукавиці).       
   Товар повинен постачатися транспортом постачальника  та за 
рахунок постачальника. 

Умови поставки:  Транспортні витрати по доставці 



товару в місце призначення включені в ціну товару(предмету 
закупівлі). Товар при поставці повинен супроводжуватись 
декларацією виробника (якісним посвідченням), видатковою 
накладною, мати відповідне пакування та маркування. Копії 
документів надаються до кожного закладу, мають бути чітко 
вираженими та такими, що читаються, засвідчені печаткою 
Учасника (за наявності), підписом уповноваженої особи. Товар 
повинен передаватися у заклади освіти в неушкодженій 
упаковці, яка забезпечує цілісність товару та збереження його 
якості під час транспортування. 

Строк (термін) поставки Товару: протягом 2022 року. 

Умови оплати: оплата по факту поставки протягом 15 
банківських днів з дати поставки Товару. 
 

Лимони (694 кг) 
Лимони повинні бути свіжі, чисті, не в’ялі, без механічних 

пошкоджень, не пошкоджені хворобами і шкідниками, 
достатньої зрілості. Запах та смак своєрідні свіжим лимонам, без 
зайвого запаху та присмаку. Колір від світло-зеленого до 
жовтого. Не допускаються плоди зелені, підморожені та з 
ознаками захворювань: цвілі, гнилі. 

Не допускається наявність ознак псування, ослизнення тощо, 

без наповнювання будь-якими хімічними речовинами. Товар з 
необхідним маркуванням (дата і час виготовлення). Залишок 
терміну зберігання на момент поставки продуктів повинен бути 
не менше 90% від терміну зберігання, який встановлений 
виробником відповідного товару. Поставка товару -  1-2 рази на 
тиждень згідно заявки. Товар повинен відповідати ДСТУ, мати 
відповідні сертифікати, документи про якість (копію сертифікату 
відповідності, та/або копію посвідчення про якість, та/або копію 
декларації виробника, та/або копію експертного висновку або 
протоколу контрольних випробувань запропонованої продукції 
згідно предмета закупівлі, виданих спеціальною акредитованою 
лабораторією). Товар не повинен містити генетично 
модифікованих організмів (ГМО). 
    Кожна партія товару супроводжується документами, що 
підтверджують його кількість та якість.   
   Водій та особи, які супроводжують продукти в дорозі та 
виконують навантажувально - розвантажувальні роботи повинні 
мати медичну книжку з результатами проходження обов’язкових 
медичних оглядів та забезпечені санітарним одягом (халат, 
рукавиці).       
   Товар повинен постачатися транспортом постачальника  та за 
рахунок постачальника. 

Умови поставки:  Транспортні витрати по доставці 
товару в місце призначення включені в ціну товару(предмету 
закупівлі). Товар при поставці повинен супроводжуватись 
декларацією виробника (якісним посвідченням), видатковою 
накладною, мати відповідне пакування та маркування. Копії 
документів надаються до кожного закладу, мають бути чітко 
вираженими та такими, що читаються, засвідчені печаткою 
Учасника (за наявності), підписом уповноваженої особи. Товар 
повинен передаватися у заклади освіти в неушкодженій 
упаковці, яка забезпечує цілісність товару та збереження його 



якості під час транспортування. 
Строк (термін) поставки Товару: протягом 2022 року. 

Умови оплати: оплата по факту поставки протягом 15 
банківських днів з дати поставки Товару. 

3. Обґрунтування 
очікуваної вартості 
предмета закупівлі, 
розміру бюджетного 
призначення 

Орієнтовний обсяг закупівлі становить 18361 кг,  очікувана 
вартість закупівлі – 374 000,00 грн. 

Очікувану вартість закупівлі розраховано методом порівняння 
ринкових цін відповідно до Примірної методики визначення 
очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом 
Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства України  від 18.02.2020 № 275. 
Також при розрахунку очікуваної вартості враховувалась 
інформація що міститься в мережі Інтернет у відкритому 
доступі, був проведений аналіз закупівель аналогічних Товарів 
через офіційний портал оприлюднення інформації про публічні 
закупівлі України «ProZorro». 

 


