
Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі 

 

Сатып алудың атауы Басты пияз сатып алу 

 

Лоттың атауы Басты пияз 

 

Саны, көлемі 150 тонн 

Өлшем бірлігі Килограмм 

 

Жеткізу мерзімі 2023 жылғы наурыз-сәуір  

Функционалдық, 

техникалық, сапалық 

және пайдалану 

мінездемесін сипаттау 

 

Пияз сәйкес келуі керек – Мемлекетаралық 

стандарты. Пияз жаңа піскен. ГОСТ 34306-2017. 

Техникалық шарттар пияз, калибр 4+ - 8+, шамдар 

піскен, тұтас, сау, таза, өспеген, жоқ 

ауылшаруашылық зиянкестерінің зақымдануы, типтік 

ботаникалық сорт үшін пішіндер мен түстер, құрғақ сыртқы 

ұзындығы 5.0-ден аспайтын таразылармен (жейдемен) және кептірілген 

мойынмен 

қараңыз, шамадан тыс сыртқы ылғалдылық жоқ, қуыс және қатты 

донца. Ұзындығы жоқ құрғақ тамыры бар шамдарға рұқсат етіледі 

1 см-ден астам. тасымалдауға төтеп беруге мүмкіндік береді, 

межелі жерге тиеу, түсіру және жеткізу 

қанағаттанарлық жағдай. Алғашқы екі сыртқы қабат 

таразы мен шейх құрғақ болуы керек жаңа пияз 

тұтынушы қаптамасына еркін салмақпен оралған 

полимерлі және аралас материалдардан немесе басқалардан 

пайдалану өніммен байланыста болатын материалдар 

бұл түр оның сапасын сақтауды қамтамасыз етеді және 

қауіпсіздік. Жеткізілетін тауар сәйкес келуі керек 

"жеміс қауіпсіздігіне қойылатын талаптар" техникалық регламенті, 

көкөністер, тамыр дақылдары және оларды қайта өңдеу өнімдері". 

Тауар сақтауда болуы керек 

Тапсырыс беруші өтінімдерге сәйкес іріктеп алған сәтке дейін оның 

есебінен өнім берушінің қойма үй-жайларында (меншікті немесе жалға 

алынған). Тауар сәйкес партиялармен жеткізіледі 

Тапсырыс берушінің өтінімі, 10 жұмыс күні ішінде. Тауар 

көлемі 30-35 кг болатын торларда жеткізіледі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг) 

 

Наименование 

закупки: 

Приобретение лука репчатого 

Наименование лота: Лук репчатый 

Количество: 150 тонн 

Единица измерения: Килограмм 

Срок поставки: Март-апрель 2023 год 

Описание и требуемые 

функциональные, 

технические, 

качественные и 

эксплуатационные 

характеристики 

закупаемых товаров 

 

Лук репчатый должен соответствовать – Межгосударственному 

стандарту. Лук репчатый свежий. ГОСТ 34306-2017. 

Технические условия Лук репчатый, калибр 4+ - 8+, луковицы 

вызревшие, целые, здоровые, чистые, не проросшие, без 

повреждений сельскохозяйственными вредителями, типичной 

для ботанического сорта формы и окраски, с сухими наружными 

чешуями (рубашкой) и высушенной шейкой длиной не более 5.0 

см, без излишней внешней влажности, без полого и жесткого 

донца. Допускаются луковицы с сухими корешками длиной не 

более 1 см. Позволяющие выдерживать транспортирование, 

погрузку, разгрузку и доставку к месту назначения в 

удовлетворительном состоянии. Первые два наружных слоя 

чешуи и шейха должны быть сухими Свежий репчатый лук 

упаковывают произвольной массой в потребительскую упаковку 

из полимерных и комбинированных материалов или других 

материалов, использование которых в контакте с продуктом 

данного вида обеспечивает сохранение его качества и 

безопасности. Товар, поставляемый должен соответствовать 

техническому регламенту "Требования к безопасности плодов, 

овощей, корнеплодов и продуктов их переработки". 

Товар должен находиться на хранении в 

складских помещениях Поставщика (собственных или арендуемых) за 

его счет, до момента выборки его Заказчиком согласно заявкам. Товар 

поставляется партиями согласно 

заявке Заказчика, в течение 10-ти рабочих дней. Товар 

поставляется в сетках объемом по 30-35 кг. 

 

 


