
 

Інформація на виконання постанови Кабінету Міністрів України № 1266 

від 16 грудня 2020 року 

Сік фруктовий (плодово-ягідний) в асортименті, сік томатний(код ДК 

021:2015 - 15320000-7 Фруктові та овочеві соки) 

 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України № 1266 від 16 грудня 

2020 року, що вносить зміни до постанови КМУ від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про 

ефективне використання державних коштів» (зі змінами), ДУ «ТМО МВС України по 

Хмельницькій області» (код ЄДРПОУ 08734575; адреса: вулиця Проскурівського 

підпілля,112, м. Хмельницький, 29000) надає інформацію про процедуру відкритих 

торгів з особливостями. Назва предмету закупівлі: Сік фруктовий (плодово-ягідний) 

в асортименті, сік томатний(код ДК 021:2015 - 15320000-7 Фруктові та овочеві соки). 

Номер процедури закупівлі у електронній системі закупівель: UA-2023-02-07-

006565-a. 

Закупівля здійснюється за кошти державного бюджету згідно кошторисних 

призначень на 2023 рік. 

Визначення очікуваної вартості закупівлі здійснено згідно доповідної записки 

від 01.02.2023 Віктора Нагородного щодо проведеного інтернет моніторингу цін за 

предметом закупівлі, та, враховуючи потребу, виходячи з обсягів споживання за 

минулий період та кількість пацієнтів. Орієнтовна вартість закупівлі становить - 

140000,00 грн з ПДВ. 

Технічні характеристики (вимоги) до предмету закупівлі наведені в тендерній 

документації відповідно до предмету закупівлі Сік фруктовий (плодово-ягідний) в 

асортименті, сік томатний(код ДК 021:2015 - 15320000-7 Фруктові та овочеві соки): 
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ру 

Кіль-кість 

1 

Сік 

фруктови

й 

(плодово-

ягідний) 

в 

асортиме

нті 

(об’ємом 

0,95 л.) 

Сік- розфасований в упаковки  місткістю 0,95 л. 

Якість: Сік фруктовий повинен відповідати умовам , 

ДСТУ 4283.2:2007, які діють на момент проведення 

процедури закупівлі. 

Зовнішній вигляд та концентрація: Однорідна неосвітлена 

рідина. 

Запах та смак: 

 Натуральний, добре виражений смак та аромат, 

властиві використаним видам сировини, властиві 

даному виду соку, незначно змінені внаслідок 

теплової обробки, без сторонніх запахів та 

присмаків. Колір відповідає кольору фруктів, 

овочів з яких він виготовлений. 

За типом виготовлення: Фруктові соки: яблучний, 

яблучно-виноградний, персиковий, мультифрукт, 

мультвітамін, тощо. 

Колір: Однорідний за всією масою, властивий соку з 

відповідної сировини після термічної обробки. 

Споживче пакування: 

шт 

2670 

(відповідає 

2536,50 л.) 



2 

 

 Багатошарова упаковка (шари картону, 

алюмінієва фольга, харчова поліетиленова плівка) 

Транспортне та складське пакування: Картонні ящики. 

Вид способу консервування: Пастеризовані. 

Спосіб виготовлення: Відновлений сік (сік, що 

вироблений з концентрованого натурального соку чи 

натурального фруктового пюре з одного або декількох 

видів плодів  чи соку прямого віджиму та питної води). 

Мінімальна частка соку і/або пюре має становити не 

нижче визначених норм згідно ДСТУ та ТУУ. 

Вага (об’єм) споживчої упаковки: 0,95 л. 

Сік не повинен містити небезпечні для організму 

речовини, до складу яких входять штучні барвники, 

консерванти, ароматизатори, ГМО, тощо.  

Запропонований товар повинен повністю відповідати 

вимогам складової ГОСТ ДСТУ, ТУУ щодо визначення за 

показниками якості та безпечності, а саме за вмістом 

важких металів та миш’яку, радіонуклідів, пестицидів, 

мікотоксинів, відповідати санітарно-гігієнічним нормам, 

відповідати санітарно-гігієнічним нормам та державним 

стандартам.  

2 

Сік 

томатний 

(об’ємом 

0,95 л.) 
 

Сік- розфасований в упаковки  місткістю 0,95 л. 

Якість: Сік овочевий повинен відповідати умовам , ДСТУ 

4283.2:2007, які діють на момент проведення процедури 

закупівлі. 

Сік овочевий – придатний для харчування, виготовлений 

з високоякісної овочевої сировини доброякісних стиглих, 

свіжих або збережених свіжими шляхом охолодження або 

іншими способами овочів. Фруктово-овочева основа: 

Помідор. Повинен бути з характерними для даного фрукту 

запахом та смаком. Упаковка (тара) повинна бути без 

пошкоджень, забезпечувати захист і зберігання товару під 

час транспортування від місця завантаження до місця 

поставки. Пакування - в тетрапаках об’ємом не менше 

0,95л. 

На упаковці (тарі) обов’язково повинно бути вказано 

склад продукту, дата виготовлення, термін придатності, 

умови зберігання, дані про виробника, без ГМО. 

шт. 

520 

(відповідає 

494 л.) 

Товар має відповідати вимогам Закону України  «Про основні принципи та 

вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» від 23.12.1997 року № 771/97-

ВР  (зі  змінами), а також підтверджуватися документами про якість товару, 

передбаченими законодавством України. Постачатись в непошкодженій упаковці та 

мати сертифікати якості або інші документи, що підтверджують якість, на кожну 

партію, оформлені відповідно до вимог законодавства України. 

Кожен вид упаковки або тари маркується, де вказується назва продукту, назва та 

повна адреса і телефон виробника, адреси потужностей виробництва; маси нетто, 

брутто, кг;  кінцевої дати споживання «Вжити до ...» або дати виробництва та строку 

придатності;  номер партії виробництва; умови зберігання; позначення стандарту. 

Для підтвердження відповідності пропозиції учасника технічним, якісним 

вимогам до предмета закупівлі учасник повинен надати відповідні документи у складі 

своєї пропозиції (декларація виробника, сертифікат відповідності для продукції, що 

підлягає обов’язковій сертифікації) 

Строк придатності товару на момент поставки на склад замовника повинен 

становити не менше 80% від передбаченого терміну придатності виробника.. 



 

 Строк поставки: до 31.12.2023р. Товар поставляється, розвантажується 

транспортом та силами Учасника і завозиться відповідно до заявки Замовника у 

робочий час. 

Місце поставки: вулиця Проскурівського підпілля,112, м. Хмельницький, 29000. 

Закупівля здійснюється з метою забезпечення належного харчування пацієнтів, 

відповідно до вимог Постанови КМУ № 426 від 29.03.2002 (норма 5).

  

 


