ОБГРУНТУВАННЯ
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного
призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
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», постанова Кабінету Міністрів України від
11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами від
05.01.2021 р.
Мета проведення закупівлі: Потреба у закупівлі зумовлена
необхідністю
забезпечення безперебійного харчування дітей у дошкільних закладах освіти
Святошинського району міста Києва. Придбання риби дозволить забезпечити повноцінний
розвиток дитячого організму завдяки виконанню норм харчування.
Замовник: Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної
адміністрації
Код ЄДРПОУ: 37498536
Вид процедури: відкриті торги з публікацією англійською мовою.
Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-01-04-001477-c
Предмет закупівлі: код згідно ДК 021-2015 -15220000-6 «Риба, рибне філе та інше
м'ясо риби (риба заморожена без голови: минтай, хек, сайда), «DK021-2015 -15220000-6
«Fish, fish fillets and other fish meat
Бюджет закупівлі становить: 7 281 600,00 грн. Орієнтовна вартість сформована
відповідно до середньостатистичних цін з урахуванням технічних характеристик, а саме:
№

Найменування

Кількість, Гранично
кг.
допустимий

рівень ціни
за од.
товару
з ПДВ, грн
Риба с/м без голови Минтай Повинна бути патрана, без голів, з
видаленим хвостовим плавцем, ціла, сухої
заморозки,
заморожена не більше одного разу.
Тушки риби повинні бути не менше ніж 300 г. (у розмороженому
виді).
Поверхня риби ціла, рівна, чиста, недеформована, природнього
кольору, консистенція м’язів – щільна, запах після розморожування
– притаманний свіжій рибі без сторонніх запахів і присмаків. Не
допускається присутність льоду. Риба має бути упакована в
термозварені пакети або мішки -вкладиші з полімерних
матеріалів, а далі – в коробки з гофрованого картону. Обов’язкова
наявність ярликів із зазначенням найменування продукту,
виробника, дати виготовлення, терміну придатності, умов
зберігання, поживної та енергетичної цінності, посилання на
нормативно-технічну документацію у відповідності до супровідних
документів на поставку. Без ГМО, що має бути зазначено на
упаковці. Термін придатності повинен складати на момент
поставки не менше 80% до загального терміну придатності до
споживання. Найменування товару у всіх документах до договору
(специфікація, рахунок, накладна та інші) повинно відповідати
договору.
Риба с/м без голови Хек Повинна бути патрана, без голів, з
видаленим хвостовим плавцем, ціла, сухої
заморозки,
заморожена не більше одного разу.
Тушки риби повинні бути не менше ніж 300 г. (у розмороженому
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виді).
Поверхня риби ціла, рівна, чиста, недеформована, природнього
кольору, консистенція м’язів – щільна, запах після розморожування
– притаманний свіжій рибі без сторонніх запахів і присмаків. Не
допускається присутність льоду. Риба має бути упакована в
термозварені пакети або мішки -вкладиші з полімерних
матеріалів, а далі – в коробки з гофрованого картону. Обов’язкова
наявність ярликів із зазначенням найменування продукту,
виробника, дати виготовлення, терміну придатності, умов
зберігання, поживної та енергетичної цінності, посилання на
нормативно-технічну документацію у відповідності до супровідних
документів на поставку. Без ГМО, що має бути зазначено на
упаковці. Термін придатності повинен складати на момент
поставки не менше 80% до загального терміну придатності до
споживання. Найменування товару у всіх документах до договору
(специфікація, рахунок, накладна та інші) повинно відповідати
договору.
Риба с/м без голови Сайда Повинна бути патрана, без голів, з
видаленим хвостовим плавцем, ціла, сухої
заморозки,
заморожена не більше одного разу.
Тушки риби повинні бути не менше ніж 300 г. (у розмороженому
виді).
Поверхня риби ціла, рівна, чиста, недеформована, природнього
кольору, консистенція м’язів – щільна, запах після розморожування
– притаманний свіжій рибі без сторонніх запахів і присмаків. Не
допускається присутність льоду. Риба має бути упакована в
термозварені пакети або мішки -вкладиші з полімерних
матеріалів, а далі – в коробки з гофрованого картону. Обов’язкова
наявність ярликів із зазначенням найменування продукту,
виробника, дати виготовлення, терміну придатності, умов
зберігання, поживної та енергетичної цінності, посилання на
нормативно-технічну документацію у відповідності до супровідних
документів на поставку. Без ГМО, що має бути зазначено на
упаковці. Термін придатності повинен складати на момент
поставки не менше 80% до загального терміну придатності до
споживання. Найменування товару у всіх документах до договору
(специфікація, рахунок, накладна та інші) повинно відповідати
договору.
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