
ОБҐРУНТУВАННЯ 

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, 

його очікуваної вартості та/ або розміру бюджетного призначення 

                                            до закупівлі № UA-2022-03-09-000832-a 

 
 
 

 

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». 

Мета проведення закупівлі: забезпечення потреб Замовника у закупівлі якісних 

продуктів для належної організації харчування в закладах освіти, що підпорядковані 

Управлінню освіти Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області у 

2022р. 

Замовник:  Управління освіти Стрийської міської ради Стрийського району 

Львівської області. 

Код ЄДРПОУ: 43968702. 

Вид процедури: Переговорна процедура. 

Предмет закупівлі: Риба морожена хек. 

Код ДК 021:2015: 15220000-6 - Риба, рибне філе та інше м’ясо риби морожені. 

Очікувана вартість предмета закупівлі:  
Відповідно до кошторисних призначень закладених на утримання харчування дітей 

навчальних закладів на 2022р., згідно проведеного аналізу ринку цін на вказану групу 

товарів із урахуванням можливих інфляційних ризиків та річного плану закупівель 

Управлення освіти Стрийської міської ради. Очікувана вартість предмета закупівлі 
становить 868 000.00грн. з ПДВ. 

Заявлена кількість товарів, робіт чи послуг: 

 

 
№

 з/п 

Найменуван

ня товару 

Характеристика товару Кількість,  

шт. 

1 

Риба 

морожена хек 

Відповідність вимогам ДСТУ 4378:2005, діючого 

санітарного законодавства України, нормам харчування. Риба 

повинна бути патрана, без голів, з видаленим хвостовим 

плавцем, ціла, сухої заморозки, заморожена не більше одного 

разу. Тушки риби повинні бути не менше ніж 150-250 г (у 

замороженому виді). Без ГМО, що має бути зазначено на 

упаковці. Поверхня риби ціла, рівна, чиста, недеформована, 

природного 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. Обов’язкова наявність ярликів із 

зазначенням найменування продукту, виробника, дати 

виготовлення, терміну придатності, умов зберігання, поживної 

та енергетичної цінності, посилання на нормативно-технічну 

9607 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-03-09-000832-a


документацію у відповідності до супровідних документів на 

поставку. Строк придатності товару на момент поставки 

повинен становити не менше 90% від загального терміну 

зберігання. 

 

 

Строк надання послуг/виконання робіт: до 31.12.2022 року. 

У відповідності з вимогами Закону України «Про публічні закупівлі», з метою 

раціонального та ефективного використання коштів місцевого бюджету, планується 

закупівлю оприлюднити на сайті Уповноваженого органу з питань закупівель. 

Кваліфікаційні критерії, встановлені до учасників торгів:  

1.    Наявність  обладнання  та  матеріально-технічної бази; 

2.  Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та 

досвід; 

3. Документально підтвердженого досвіду повного виконання аналогічних 

договорів. 

 

 


