
КНП «КОЛ КОР» 04.01.2021р. було оголошено закупівлю  №UA-2021-01-04-002540-c  ДК 

021:2015 – код 03220000-9  Овочі, фрукти та горіхи (морква, цибуля, капуста, буряк). 

Очікувана вартість закупівлі становить 312 000,00 грн з ПДВ. Ціни розраховані орієнтовні за 

середньо ринковими шляхом моніторингу цін постачальників. 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ 

ДК 021:2015 – код 03220000-9 Овочі, фрукти та горіхи  

(морква, цибуля, капуста, буряк) 

№  

з/п 
Найменування Харчові характеристики та технічні вимоги 

Одиниця 

виміру 
Кількість 

1 Капуста 

Капуста свіжа, білокачанна (пізньостигла). 

Зовнішній вигляд: голови свіжі, чисті, цілі, 

добре сформовані, непророслі, з характерними 

для даного ботанічного сорту формою, 

забарвленням, запахом та смаком. Без 

пошкоджень сільськогосподарськими 

шкідниками, механічних пошкоджень та тріщин. 

Не допускається наявність гнилої, ураженої 

хворобами, підсушеної, в’ялої капусти. 

Щільність головки: тугі чи менше тугі, але не 

дряблі. Середня маса головки капусти повинна 

бути 2,5-3,0 кг. 

Пакування: сітка вагою 20-25 кг.                                                         

Якість капусти повинна відповідати ДСТУ 

7037:2009 або ТУ виробника певного виду 

товару. Без ГМО. 

кг 21000 

2 Морква 

Морква харчова свіжа. 

Зовнішній вигляд: коренеплоди свіжі, чисті, 

цілі, здорові, не зів’ялі, не тріснуті, без ознак 

гнилі, пошкоджень сільськогосподарськими 

шкідниками, без зайвої зовнішньої вологи, 

характерної для даного ботанічного сорту 

форми  та забарвлення (оранжево-червоного 

кольору). Обрізані в рівень з плечиками 

коренеплоду, але без пошкодження плічок 

коренеплоду.  

Пакування: сітка вагою не більше 20кг.  

Якість моркви повинна відповідати ДСТУ 

7035:2009 або ТУ виробника певного виду 

товару. Без ГМО. 

кг 5500 

3 Цибуля 

Цибуля харчова свіжа. 

Зовнішній вигляд: стандартні цибулини 

повинні бути свіжими, зрілими, цілими, сухими, 

чистими, здоровими. Не пророслі, не 

забруднені. Форма та окрас характерний даному 

ботанічному сорту, верхні луски та шийка добре 

висушені. Запах та смак притаманні даному 

ботанічному сорту, без стороннього запаху та 

смаку. Без ознак гнилі, пошкоджень 

сільськогосподарськими шкідниками і 

хворобами, без механічних пошкоджень і 

сонячних опіків, без стрілок, добре закритими 

лусками. 

кг 3000 



Пакування: сітка вагою 20-25 кг. 

Якість цибулі повинна відповідати ДСТУ 3234-

95 або ТУ виробника певного виду товару. Без 

ГМО. 

4 Буряк 

Буряк столовий червоний. 

Зовнішній вигляд: коренеплоди свіжі, цілі, 

чисті, здорові, без пошкоджень 

сільськогосподарськими шкідниками, без зайвої 

зовнішньої вологи, властивої  для даного 

ботанічного сорту форми та забарвлення. 

М’якуш соковитий, темно – червоний з різними 

відтінками в залежності від особливості 

ботанічного сорту. Без ознак гнилі механічного 

пошкодження, та пошкодження шкідниками. 

Зів’ялі, зі зморшками, загнивші, запарені,  – не 

допускаються.  

Пакування: сітка вагою 20 – 25 кг.                             

Якість буряка повинна відповідати ДСТУ 

7033:2009 обо ТУ виробника певного виду 

товару. Без ГМО. 

кг 9500 

 


