
ГУМАНІТАРНИЙ ВІДДІЛ ГОРОДИЩЕНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ОБГРУНТУВАННЯ 

технічних та якісних характеристик закупівлі: морожена риба-хек, розміру бюджетного 

призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

 

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ №710 від 11.10.2016 «Про ефективне 

використання державних коштів» (зі змінами)) 

 1.Найменування замовника: Гуманітарний відділ Городищенської сільської ради 

1.1.Місцезнаходження  замовника: 45656 с.Городище  вулиця Шкільна,35 Луцький район 

Волинська область; 

1.2. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 44225206; 

1.3.Категорія замовника: орган місцевого самоврядування; 

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі 

поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви 

відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за 

наявності): Морожена риба-хек - код ДК 021:2015-15220000-6 Риба, рибне філе та інше м'ясо 

риби морожені; 

 

3. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:  

- відкриті торги з особливостями  (ID :UA-2022-12-27-007518-a) 

4. Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 172920 грн. 

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом 

загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі, на підставі затвердженої 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 

політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості 

предмета закупівлі затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України від 18.02.2020 №275 із змінами, ціни попередніх власних 

закупівель у 2022 році: 

Назва 

номенклатурної 

позиції 

Одиниця 

виміру 

Кількість Ціна за одиницю 

товару власних 

закупівель у 2022 

році  

≈ індекс 

споживчих 

цін  2023 року 

Очікувана 

вартість 

морожена риба 

– хек   

кілограм 1310 120 +10% 172920 

       Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. Термін 

постачання — з  дати укладання договору по  31 грудня 2023р.  

      Якісні та технічні характеристики заявленої кількості продуктів визначені з урахуванням 

реальних потреб організації та оптимального співвідношення ціни та якості, Постанови КМУ 

від 24 березня 2021р. №305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у 

закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» , загальних вимог до 

організації харчування дітей в закладах освіти та затвердженого примірного 4-тижневого 

меню для закладів освіти та 1-тижневого меню для внутрішньо-переселених осіб. 

         Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких 

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 



          Хек свіжоморожений б/г вага 300+, без голови, свіжоморожений, патраний без голів, 

суха заморозка, без луски. Поверхня риби повинна бути чистою та мати природне 

забарвлення, без зовнішніх пошкоджень-розрізів чи плям, без стороннього запаху. 

Консистенція мороженої риби – тверда, заморожена не більше 1-го разу, після 

розморожування – щільна. Риба не  повинна містити штучних барвників, ароматизаторів, 

консервантів, ГМО, тощо. Фасовка  - не більше 1 кг, глазурування – не більше 5%. Строк 

придатності  повинен бути не менше 90% від загального строку придатності. Заморожена 

риба повинна бути запакована таким чином, щоб унеможливити зневожування, окислення і 

забезпечити цілість і якість під час транспортування, зберігання і реалізації. 

Зовнішній вигляд поверхні філе без механічних пошкоджень, не допускається філе несвіже, 

розморожене, не повинно бути сильно деформоване. Упаковка відповідно до тари та 

пакувальні матеріали, зокрема ті, які закуповують (імпорт), повинні бути чисті, міцні, без 

стороннього запаху та виготовлені з матеріалів, дозволених Міністерством охорони здоров’я 

України для цієї мети. Блоки цілі, поверхня рівна. Консистенція м'яса після розморожування: 

туге, властиве цьому виду риби.  Транспортують заморожену рибу відповідно до правил 

перевезення швидкопсувних вантажів за температури не вищої ніж мінус 18̊С  Пакетування — 

згідно з ГОСТ 23285, ГОСТ 26663. 

    

 

 

 


