
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

(відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710  

«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)) 

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в 

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань, його категорія: Академія Державної пенітенціарної служби, 

14000, м. Чернігів, вул. Гонча, 34, код згідно з ЄДРПОУ – 08571788, категорія замовника - 

юридичні особи, які є підприємствами, установами, організаціями та їх об’єднання, які 

забезпечують потреби держави або територіальної громади 

            ЛОТ 3:  Хек (місце доставки ТВВ «Кам’янська філія Академії Державної пенітенціарної 

служби») 

        3.   Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-08-02-001577-a 

        4.Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:    

Риба заморожена, патрана обезголовлена, вага 350+, поверхня ціла, рівна, чиста, 

недеформована, природного кольору, без згустків чи слідів крові, ціла без льодяної глазурі та 

снігу, з тонким шаром льодяної глазурі. Заморожена не більше одного разу. Риба повинна 

відповідати всім стандартам та ДСТУ діючим  на даний момент. Товар повинен відповідати 

показникам безпечності та якості.          

   Якість товару що постачається повинна відповідати  умовам Закону України «Про 

основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» від 23.12.1997 № 

771/97-ВР (зі змінами та доповненнями), нормативно-технологічній документації, 

встановленим санітарно-гігієнічним нормам, нормам стандартизації і сертифікації та 

супроводжуватись відповідними документами, що підтверджують їх якість та придатність до 

використання. Якість товару що постачається повинна підтверджуватись такими 

документами, як сертифікат відповідності / чи якісне посвідчення / чи висновки державної 

санітарно-епідеміологічної експертизи /чи ветеринарне свідоцтво / чи інший документ згідно 

законодавства, який підтверджує безпеку  та якість харчових продуктів (дані документи 

подаються при поставці, в залежності від виду товару, який постачається). Товари повинні 

відповідати показникам якості безпеки, які встановлюються законодавством України та 

діючим стандартам ТУ, ДСТУ.  

5. Очікувана вартість предмета закупівлі 681 600 грн з ПДВ 

6. Обґрунтування бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета 

закупівлі:  

        Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено аналізом 

загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі, враховуючи динаміку цін на 

товари, доставку, належну якість товару та бюджетне призначення. Середні ціни на даний вид 

товару на момент оголошення процедури в електронній системі закупівель складає:120 грн/кг. 

 

       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): 15220000-6 Риба, рибне філе та інше м’ясо риби морожені 

(Хек): ЛОТ 1: Хек (місце доставки Академія Державної пенітенціарної служби); 

    ЛОТ 2: Хек (місце доставки ТВВ «Хмельницька філія Академії Державної 

пенітенціарної служби); 


	C:\Users\user\Desktop\Обгрунтування риба.docx

