
ОБҐРУНТУВАННЯ 

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, 

його очікуваної вартості та/ або розміру бюджетного призначення 

                                            до закупівлі № UA-2022-03-17-000531-b 

 

 

Підстава для публікації обгрунтування : постанова Кабінету Міністрів України від 

16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 

01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710». 

Мета проведення закупівлі: забезпечення потреб Замовника у закупівлі якісних 

продуктів для належної організації харчування в закладах освіти, що підпорядковані 

Управлінню освіти Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області у 

2022р. 

Замовник:  Управління освіти Стрийської міської ради Стрийського району 

Львівської області. 

Код ЄДРПОУ: 43968702. 

Вид процедури: Переговорна процедура. 

Предмет закупівлі: Фрукти. 

Код ДК 021:2015: 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи. 

Очікувана вартість предмета закупівлі:  

Відповідно до кошторисних призначень закладених на утримання харчування дітей 

навчальних закладів на 2022р., згідно проведеного аналізу ринку цін на вказану групу 

товарів із урахуванням можливих інфляційних ризиків та річного плану закупівель 

Управлення освіти Стрийської міської ради. Очікувана вартість предмета закупівлі 
становить 820 188.00грн. з ПДВ. 

Заявлена кількість товарів, робіт чи послуг: 
 

Технічна специфікація 

на закупівлю лот1 фрукти (сезон весна-літо): 

ДК 021:2015: 03220000-9 Овочі, фрукти та горіхи (Фрукти) 

 

№ з\п 

Назва Характеристика Одиниця 

виміру 

Кількість 

1.  

Яблука Оцінка якості: За ДСТУ 7075:2009. Без ГМО. 

Зовнішній вигляд: Не в’ялі, без пошкоджень 

шкідниками, хворобами і т.д., без фізичних 

пошкоджень, плоди однакові за формою та 

забарвленням. 

Стиглість: Стиглі. 

Смак: Без стороннього присмаку, солодкі, кило-

солодкі. 

Запах: Яблучний, притаманний ботанічному сорту, без 

стороннього запаху. 

кг 17631 

2.  

Груші Плоди за формою і забарвленню, властиві цьому 

помологічному сорту, без ушкоджень шкідниками і 

хворобами, на гроні, без ушкоджень шкірки плоду. 

Допускаються плоди неоднорідні за формою, але не 

кг 1260 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-03-17-000531-b


потворні, без наростів і деформації. М’якоть тверда, 

соковита, пружна без пошкоджень. Масова частка 

плоду з незначними дефектами форми і забарвлення, з 

незначними вм’ятинами, з невеликими горбками,  не 

припустима. Масова частка плоду з поверхневими 

дефектами шкірки, не припустима. Не допускаються 

плоди з усохлими ушкодженнями. Запах і смак - 

властиві ботанічного виду без стороннього запаху та 

смаку. На смак солодкий, соковитий. Дефекти поверхні 

шкірки у вигляді точок і плям не припустимі. 

3.  

Сливи Плоди за формою і забарвленню, властиві цьому 

помологічному сорту, без ушкоджень шкідниками і 

хворобами, на гроні, без ушкоджень шкірки плоду. 

Допускаються плоди неоднорідні за формою, але не 

потворні, без наростів і деформації. М’якоть тверда, 

соковита, пружна без пошкоджень. Масова частка 

плоду з незначними дефектами форми і забарвлення, з 

незначними вм’ятинами, з невеликими горбками,  не 

припустима. Масова частка плоду з поверхневими 

дефектами шкірки, не припустима. Не допускаються 

плоди з усохлими ушкодженнями. Запах і смак - 

властиві ботанічного виду без стороннього запаху та 

смаку. На смак солодкий, соковитий. Дефекти поверхні 

шкірки у вигляді точок і плям не припустимі. 

кг 389 

4.  

Малина Ягоди повинні бути цілі, свіжі, здорові, чисті, без 

механічних пошкоджень, без гнилі, дозрілі,не в'ялі, не 

уражені шкідниками Якість повинна відповідати 

вимогам діючим в Україні (ДСТУ, ГОСТУ, ГОСТів, 

ТУ, СОУ). Ягоди повинні бути упаковані в ящики або 

спеціальні контейнери. 

кг 450 

5.  

Персик Персики(плоди) мають бути свіжими, зрілими, 

чистими, без ознак захворювання, без механічних 

пошкоджень та відповідати вимогам діючого 

санітарного законодавства України. Запах і смак: 

властиві персикам без стороннього запаху та смаку. 

Форма і колір повинні відповідати ботанічному сорту. 

Відповідно до ДСТУ,ТУ та інших документів, що 

діють на території України. Без ГМО. 

кг 910 

6.  

Вишня Вишні мають бути свіжі, цілі, чисті, сухі, здорові, 

дозрілі та неперезрілі, щільні, не пошкоджені 

комахами та хворобами, типової для свого ботанічного 

сорту форми і забарвлення, смаку і запаху, без 

механічних пошкоджень і сонячних опіків. 

Плоди повинні бути упаковані в ящики або спеціальні 

контейнери. Без ГМО. 

кг 400 

7.  

Кавун Достатньої зрілості, без ознак гнилі, механічного 

пошкодження та пошкодження шкідниками, свіжі. 

Колір відповідного виду, без плям. Без стороннього 

запаху і смаку. 

кг 744 

8.  

Смородина Ягоди повинні бути цілі, свіжі, здорові, чисті, без 

механічних пошкоджень, без гнилі, дозрілі,не в'ялі, не 

уражені шкідниками Якість повинна відповідати 

кг 354 



вимогам діючим в Україні (ДСТУ, ГОСТУ, ГОСТів, 

ТУ, СОУ). Ягоди повинні бути упаковані в ящики або 

спеціальні контейнери. 

 

Технічна специфікація 

на закупівлю лот2 фрукти (сезон осінь-зима): 

ДК 021:2015: 03220000-9 Овочі, фрукти та горіхи ( Фрукти) 

 

№ з\п 

Назва Характеристика Одиниця 

виміру 

Кількість 

1.  

Банани Банани повинні бути вищого ґатунку, свіжі, цілі, чисті, 

з жовто-зеленкуватим забарвленням шкірки, та з 

незначними залишками зелені на кінцях. М’якоть 

щільна, шкірка легко від неї відділяється, без 

механічних пошкоджень та тріщин, без ознак гнилі, 

без пошкоджень шкідниками, не уражені хворобами, 

без плям. За розміром -середні. Не допускаються 

плоди зелені, підморожені та з ознаками цвілі, гнилі. 

Без ГМО Товар повинен мати відповідне пакування, 

яке забезпечує цілісність товару та збереження його 

якості під час транспортування 

кг 2100 

2.  

Апельсини Зовнішній вигляд: Апельсини мають бути свіжими, 

зрілими, здоровими, чистими, відповідати вимогам 

діючого санітарного законодавства України. 

Запах і смак: Запах і смак-властиві апельсин без 

стороннього запаху та смаку. Форма і колір повинні 

відповідати ботанічному сорту. 

кг 1100 

 
 

    

 

     3. 

Лимони Зовнішній вигляд: Лимони мають бути свіжими, 

зрілими, здоровими, чистими, відповідати вимогам 

діючого санітарного законодавства України. 

Запах і смак: Запах і смак-властиві лимону без 

стороннього запаху та смаку. Форма і колір повинні 

відповідати ботанічному сорту. 

       кг 

 

 

280 

4. 

Виноград Свіжий, достатньої зрілості, без ознак гнилі, механічного 

пошкодження та пошкодження шкідниками. Колір 

відповідного виду, без плям, середніх розмірів. Без 

стороннього запаху і смаку Якість повинна відповідати 

вимогам діючим в Україні (ДСТУ, ГОСТУ, ГОСТів, ТУ, 

СОУ). Плоди повинні бути упаковані в ящики або 

спеціальні контейнери. 

кг 500 

 

 

Строк надання послуг/виконання робіт: до 31.12.2022 року. 

У відповідності з вимогами Закону України «Про публічні закупівлі», з метою 

раціонального та ефективного використання коштів місцевого бюджету, планується 

закупівлю оприлюднити на сайті Уповноваженого органу з питань закупівель. 

Кваліфікаційні критерії, встановлені до учасників торгів:  

1.    Наявність  обладнання  та  матеріально-технічної бази; 

2.  Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та 

досвід; 

3. Документально підтвердженого досвіду повного виконання аналогічних 

договорів. 



 


