
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 
Картопля, картопля молода, горох сушений колотий жовтий, 
горох сушений колотий зелений, нут, сочевиця сушена, квасоля 
біла, квасоля червона (Код ДК 021:2015 03210000-6 Зернові 
культури та картопля) 
Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: (Відкриті торги, 

ідентифікатор закупівлі: UA-2021-12-24-006806-c) 

2. Обґрунтування 
технічних та якісних 
характеристик 
предмета закупівлі 

Картопля (6333 кг) 
    Картопля має бути середнього розміру, однакової зрілості, 
свіжою, чистою, сухою, без механічних ушкоджень, не уражена 
шкідниками і хворобами, без цвілі, загнивання, запарювання, 
сторонніх присмаків та запахів. Бульби картоплі повинні бути 
цілими, сухими, не пророслими і не зів'ялими. Не допускаються 
бульби позеленілі, зів'ялі, розтиснуті, підмерзлі, з наявністю 
органічних і мінеральних домішок (солома, гичка, каміння). 
Картопля має бути очищена від землі сухим способом. Товар 
повинен мати необхідний документ що підтверджує якість та 
відповідність товару вимогам, встановленим до нього 
загальнообов’язковими на території України нормами і 
правилами. Якість повинна відповідати відповідним вимогам 
стандартів та іншим вимогам діючого санітарного законодавства 
України. 

    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. 
 

Картопля молода (1600 кг) 
Молода картопля, яка зібрана перед її остаточним 

достиганням, надходить у продаж відразу після збирання, шкірка 
картоплі легко знімається від тертя. Картопля має бути 
середнього розміру, однакової зрілості, свіжою, чистою, сухою, 
без механічних ушкоджень, не уражена шкідниками і хворобами, 
без цвілі, загнивання, запарювання, сторонніх присмаків та 
запахів. Бульби картоплі повинні бути цілими, сухими, не 
пророслими і не зів'ялими. Не допускаються бульби позеленілі, 
зів'ялі, розтиснуті, підмерзлі, з наявністю органічних і 
мінеральних домішок (солома, гичка, каміння). Картопля має 
бути очищена від землі сухим способом. Товар повинен мати 
необхідний документ що підтверджує якість та відповідність 
товару вимогам, встановленим до нього загальнообов’язковими 
на території України нормами і правилами. Якість повинна 
відповідати відповідним вимогам стандартів та іншим вимогам 
діючого санітарного законодавства України. 

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. 
 

Горох сушений колотий жовтий (1647 кг) 
Якість повинна відповідати відповідним вимогам стандартів та 

іншим вимогам діючого санітарного законодавства України. 
Горох повинен бути не нижче першого ґатунку, круглий або 
половинний без ознак пошкоджень шкідниками без шкідників, 
чистий, без стороннього присмаку та запаху, мати типове 
забарвлення. Без сторонніх домішок, шкідників, не мати 
присмаку гіркоти, кислоти, плісняви. Горох шліфований, цілий 
або половинки - жовтого або жовтуватого кольору, смак за запах 
властивий гороху. Крупа суха, чиста та без ознак пошкоджень. 
Ґатунок – не гірше першого. Вологість не більше 13,8%. 
Відповідність вимогам діючого санітарного законодавства 
України обов`язкова. Термін зберігання – 20 місяців. Врожай – 

не раніше 2020 року. Товар повинен мати відповідне пакування, 
яке забезпечує цілісність товару та збереження його якості під 
час транспортування. 

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. 
 

Горох сушений колотий зелений (764 кг) 
Якість повинна відповідати відповідним вимогам стандартів та 

іншим вимогам діючого санітарного законодавства України. 
Горох повинен бути не нижче першого ґатунку, круглий або 
половинний без ознак пошкоджень шкідниками без шкідників, 
чистий, без стороннього присмаку та запаху, мати типове 
забарвлення. Без сторонніх домішок, шкідників, не мати 
присмаку гіркоти, кислоти, плісняви. Горох шліфований, цілий 
або половинки - зеленого або зеленуватого кольору, смак за 
запах властивий гороху. Крупа суха, чиста та без ознак 
пошкоджень. Ґатунок – не гірше першого. Вологість не більше 
13,8%. Відповідність вимогам діючого санітарного 
законодавства України обов`язкова. Термін зберігання – 20 

місяців. Врожай – не раніше 2020 року. Товар повинен мати 
відповідне пакування, яке забезпечує цілісність товару та 
збереження його якості під час транспортування. 

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. 
 

Нут (625 кг) 
Нут врожаю 2021-2022 року. Колір і запах властиві бобам 

нуту. Не допускається сторонній, затхлий або гнильний запах, 
пошкодження шкідниками. Одного сорту та виду. Товар не 
повинен містити генетично модифіковані організми, що 
обов’язково відображається на етикетці маркування без ГМО. 

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. 
 



Сочевиця сушена (829 кг) 
Насіння крупнонасінневої жовтої/рожевої сочевиці повинно 

бути у здоровому стані, не зіпріле та без теплового пошкодження 
під час сушіння, чистим, не роздавленим, не пошкодженим 
шкідниками та хворобами. Без затхлого, пліснявого та інших 
сторонніх запахів. Смак без сторонніх присмаків, не кислий, не 
гіркий. Смак: свіжої, доброякісної крупи, без сторонніх 
присмаків, не кислий, не гіркий. Вологість не повинна 
перевищувати встановлених нормативними діючими 
документами параметрів. Врожай – не раніше 2020 року. Товар 
повинен мати відповідне пакування, яке забезпечує цілісність 
товару та збереження його якості під час транспортування. 

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. 
 

Квасоля біла (757 кг) 
Зовнішній вигляд - квасоля біла, овальна, не допускається 

зараженість шкідниками та наявність гнилих і зіпсованих бобів, 
без стороннього запаху і присмаку. 



Продукція не повинна містити небезпечні для організму 
речовини, в тому числі штучні барвники, консерванти, 
ароматизатори, ГМО, тощо. Продукція повинна бути безпечною, 
придатною до споживання, що підтверджується відповідними 
документами. Бобові повинні бути в мішках/пакетах цілих, 
чистих, вагою не більше 1кг. та відповідати діючим державним 
стандартам. Без ГМО, що обов’язково має бути зазначено на 
упаковці або на маркувальному ярликові. 

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. 
 

Квасоля червона (757 кг) 
Зовнішній вигляд - квасоля червона, овальна, не допускається 

зараженість шкідниками та наявність гнилих і зіпсованих бобів, 
без стороннього запаху і присмаку. 

Продукція не повинна містити небезпечні для організму 
речовини, в тому числі штучні барвники, консерванти, 
ароматизатори, ГМО, тощо. Продукція повинна бути безпечною, 
придатною до споживання, що підтверджується відповідними 



документами. Бобові повинні бути в мішках/пакетах цілих, 
чистих, вагою не більше 1кг. та відповідати діючим державним 
стандартам. Без ГМО, що обов’язково має бути зазначено на 
упаковці або на маркувальному ярликові. 

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 13312 кг,  очікувана 
вартість закупівлі – 353 455,00 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». 

 


