
Технічні вимоги до предмету закупівлі

Продукти  харчування за кодом  ДК 021:2015: 03212100-1 Картопля.

№ 
з/п

Найменування 
товару

Один. 
виміру

Кіль-
кість

Технічна характеристика товару

1 Картопля кг 2 500

Картопля має бути вищого ґатунку пізньостиглих сортів 
врожаю 2020 року (розмір картоплі не менше 50 мм. в 
діаметрі, округло-овальної форми, не зелена). Клубні 
вирощені в природних умовах, без перевищеного вмісту 
хімічних речовин, достатньої зрілості, без ознак гнилі, 
механічного пошкодження та пошкодження шкідниками.
Зовнішній вигляд: клубні цілі, чисті, здорові, сухі, не 
пророслі, не позеленілі, не зів’ялі жовтого або рожевого 
кольору (а в середині білого, кремового або жовтого 
кольору). Вміст картоплі з механічними пошкодженнями
глибиною більше 5 мм і довжиною більше 10мм (порізи, 
тріщини, вм’ятини) не більше 2%. Наявність землі, 
прилиплої до картоплі не більше 1%.  Картопля має бути
сухою – без поверхневої вологи, окрім вологи від 
природного випарювання здорової картоплі. Розфасовка 
– сітка від 15 кг. до 25 кг.

1. На предмет закупівлі постачальником надається оформлений відповідно до вимог законодавства України 
Висновок державної санітарно – епідеміологічної експертизи.

2. Товар повинен відповідати показникам безпечності та якості для харчових продуктів, чинним нормативним 
документам, затвердженим у встановленому законодавством порядку, відповідати вимогам Законів України «Про 
безпечність та якість харчових продуктів» від 23.12.1997р. №771/97-ВР (зі змінами), «Про забезпечення санітарного 
та епідеміологічного благополуччя населення» від 24.02.1994 р. №4004-ХІІ, наказу Міністерства охорони здоров’я 
України від 29.12.2012 № 1140 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Медичні вимоги до 
якості та безпечності харчових продуктів та продовольчої сировини», спільних наказів МОН України та МОЗ 
України від 17.04.2006 р. № 298/227 .

3.  Неякісний товар підлягає обов’язковій заміні, але всі витрати пов’язані із заміною товару несе Учасник. 
ПОСТАВКА НЕЯКІСНОГО ТОВАРУ МОЖЕ БУТИ ПРИЧИНОЮ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ раніше 
встановленого строку!

4. На предмет закупівлі постачальником надаються кожного разу оформлені документи відповідно до вимог 
законодавства наступні документи:

- постачальник забезпечує суворе дотримання правил прийому товару; 
- наявність протоколу випробувань харчових продуктів на картоплю, обов’язково із зазначенням 

відомостей про вміст токсичних елементів (ртуті), пестицидів (вміст гептахлору), мікотоксинів (вміст 
патуліну), нітратів, радіонуклідів виданий учаснику відповідним науково-виробничим центром 
стандартизації, метрології та сертифікації, кольорова сканкопія якого подається у складі документів 
тендерної пропозиції) та термінів придатності товару; 

5. Упаковка товару повинна бути не пошкоджена;
6. Постачальник повинен гарантувати якість товару, що постачається Покупцю за Договором (гарантії якості 

діють протягом всього встановленого строку, при умові дотримання Покупцем умов зберігання  зазначених на 
упаковці товару). 

7. Кожна партія товару має супроводжуватися документами (рахунками, накладними, документами, які 
засвідчують якість та безпеку).



     8. Ціни вказуються за один кілограм товару (з ПДВ) з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають 
бути сплачені, транспортних витрат, навантажувально-розвантажувальних робіт та тари.

9. Виробничі потужності та/або складські приміщення ____________      (найменування учасника)  для 
зберігання товару повністю відповідають вимогам санітарного законодавства.

Товар, який є предметом закупівлі картопля має наступні характеристики:
країна походження:____________
виробник:_________________
назва сорту картоплі __________________________.

10. У разі укладання договору про закупівлю, гарантуємо проведення досліджень товару в 
акредитованих лабораторіях на першу вимогу Замовника.

 Кожна партія товару супроводжується документами про якість. В разі незадовільних результатів випробувань 
хоча б за одним із показників проводять повторні випробування на подвійній кількості проб, взятих від тієї ж партії 
товару за рахунок Учасника. Результати повторних випробувань є остаточними і поширюються на всю партію.

Строк придатності товару на момент поставки становить не менше 75% від загального терміну 
зберігання.

 Строк поставки товару. Учасник протягом 3-х календарних днів з дня отримання замовлення  (листом, факсом,
email) на поставку конкретної партії товару поставляє Замовнику конкретну партію Товару відповідно до наданого 
замовлення. 

Доставку та розвантаження товару здійснює Учасник за свій рахунок (чи/або своїми силами). Учасник разом з 
продукцією надає Замовнику накладну на товар, сертифікат якості, та всю супровідну документацію на кожну партію 
товару згідно вимог діючого законодавства


