
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі: 
Код ДК 021:2015 03210000-6 Зернові культури та картопля (картопля) 

 

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі складені у відповідності до потреб 

Сумського державного університету та норм чинного законодавства і прописані в тендерній документації 

наступним чином: 

«ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ 

№ Назва товару Кількість Якісні характеристики товару 

1 Картопля  13 000 кг 

Картопля пізня та/або рання першого класу повинна бути 

вирощеною в природних умовах та придатною для приготування 

страв.  

Бульби картоплі повинні бути однорідні за формою (середня маса 

бульби – 90-140 г), цілі, чисті, без зайвої зовнішньої вологості, без 

ознак гнилі, непророслі, незів’ялі, без механічних ушкоджень та 

ушкоджень сільськогосподарськими шкідниками, без сторонніх 

присмаків та запахів, мати колір властивий відповідному 

ботанічному сорту (рожевий, жовтий, червоний, білий). 

Картопля повинна поставлятися митою або очищеною від землі у 

споживчій тарі (сітки) масою нетто до 20 кг. 

Товар не повинен містити генетично модифіковані організми 

(ГМО) та відповідати Закону України «Про основні принципи та 

вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», 

мікробіологічним критеріям затвердженим наказом МОЗУ №548 

від 19.07.2012р. та державним санітарним правилам та нормам 

ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000-2001 затвердженим Постановою 

Головного державного санітарного лікаря України №137 від 

20.09.2001 р. 

2 
Картопля 

молода 
1 500 кг 

 

Маркування, пакування та транспортування товару здійснюється відповідно до національних 

стандартів України. 

Транспортний засіб, яким буде здійснюватися поставка товару повинен бути придатним для 

перевезення продуктів харчування, що є предметом закупівлі. 

Для підтвердження якості товару при постачанні кожна партія повинна супроводжуватись 

документом про якість, в т. ч. сертифікатом відповідності та експертним висновком випробувальної 

лабораторії державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. 

Учасник повинен мати потужності, що пройшли державну реєстрацію відповідно до Закону України 

«Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» №771/97-ВР від 23.12.1997р. 

Учасник повинен розробляти, вводити в дію та застосовувати постійно діючі процедури, що засновані 

на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР).». 
 

Очікувана вартість предмета закупівлі складає 254 000,00 грн. з ПДВ і визначена відповідно до 

примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (затверджена наказом Міністерства 

розвитку економіки, торгівлі    та сільського господарства України від 18.02.2020 року №275) виходячи з 

моніторингу цін на ринку. 

Щодо розміру бюджетного призначення: відповідно до статті 4 Закону планування закупівель 

здійснюється на підставі наявної потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг. Заплановані закупівлі 

включаються до річного плану закупівель. Закупівля здійснюється відповідно до річного плану. В Сумському 

державному університеті затверджено кошторис на 2022 рік в якому зокрема передбачаються видатки на 

картоплю. Затвердженим кошторисом встановлені повноваження щодо отримання надходжень і розподіл 

бюджетних асигнувань на взяття бюджетних зобов'язань та здійснення платежів для виконання Сумським 

державним університетом своїх функцій та досягнення результатів, визначених  відповідно до бюджетних 

призначень. 


