
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної 

вартості предмета закупівлі  
  

Найменування замовника 

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №6» 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) 

Місцезнаходження замовника 03126, м. Київ, пр-т Любомира Гузара, 3 

Ідентифікаційний код юридичної 

особи 
25680355 

Назва предмета закупівлі 15110000-2 М’ясо (Лот 1 – Яловичина, Лот 2 – М’ясо свійської птиці свіже) 

Процедура закупівлі Відкриті торги 

Кількість товарів або обсяг 

виконання робіт чи надання 

послуг 

М’ясо яловичини 1 ґатунку охолоджене, без кісток – 3 500 кг 

Філе куряче охолоджене – 3 000 кг  

Місце поставки товарів або місце 

виконання робіт чи надання 

послуг 

Україна, 03126, Київ, проспект Любомира Гузара, 3, склад харчових продуктів 

Строк поставки товарів, 

виконання робіт чи надання 

послуг 

до 31 грудня 2021 року 

Розмір бюджетного призначення 

за кошторисом або очікувана 

вартість предмета закупівлі: 

858 000,00 грн. з ПДВ (2 лоти), в тому числі: 

Лот 1 – Яловичина – 543 000,00 грн. 

Лот 2 – М’ясо свійської птиці свіже – 315 000,00 грн. 

Інформація про технічні, якісні 

та інші характеристики предмета 

закупівлі 

Згідно із технічним завданням (Додаток 1) 

Дата оголошення 29-01-2021 

Ідентифікатор закупівлі UA-2021-01-29-000455-c 

 

 

 



Додаток 1 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 

15110000-2 М’ясо (Лот 1 – Яловичина, Лот 2 – М’ясо свійської птиці свіже) 
Лот 1 – Яловичина 

Найменування Технічні (якісні) вимоги 
Од. 

виміру 
Кількість 

М’ясо яловичини 1 

ґатунку охолоджене, 

без кісток 

М'ясо великокускове м’якушеве з поперекової частини, охолоджене, вакуумне пакування в 

полімерні плівкові матеріали до 3 кг. 

Вага м’яса в транспортній тарі до 30 кг. 

М'ясо масою до 3 кг пакують під вакуумом в полімерні плівкові матеріали згідно з чинними 

нормативними документами.  

Зміст маркування: назва, місцезнаходження виробника, пакувальника, назва місця походження, 

товарний знак виробника, позначення маси нетто, чи об’єму, склад продукту, без ГМО, поживна 

(харчова) та енергетична цінність (калорійність) харчового продукту, строк (термін) придатності, 

умови зберігання, дата виготовлення (виробництва) і дата пакування (або фасування), на 

споживчу тару обов’язково наносять кінцеву дату споживання (термін придатності) «вжити до», 

або дату виробництва та строк придатності продукту, нанесення позначень нормативних 

документів тощо.  

кг 3500 

 

Лот 2 – М’ясо свійської птиці свіже 

Найменування Технічні (якісні) вимоги 
Од. 

виміру 
Кількість 

Філе куряче 

охолоджене 

Філе куряче, охолоджене, складається з відокремлених від грудини та ребер грудних м’язів, без 

шкіри. 

Товар повинен бути охолодженим, (не підмороженим), та зберігати протягом усього періоду після 

забивання птиці і подальшого охолодження внутрішню температуру від -2ºС до +4ºС.  

За вгодованістю та якістю оброблення відносяться до першої категорії (Class «А»).  

Товар масою до 4 кг пакують під вакуумом в полімерні плівкові матеріали згідно з чинними 

нормативними документами. 

Зміст маркування: назва, місцезнаходження виробника, пакувальника, назва місця походження, 

товарний знак виробника, позначення маси нетто, чи об’єму, склад продукту, без ГМО, поживна 

(харчова) та енергетична цінність (калорійність) харчового продукту, строк (термін) придатності, 

умови зберігання, дата виготовлення (виробництва) і дата пакування (або фасування), на споживчу 

тару обов’язково наносять кінцеву дату споживання (термін придатності) «вжити до», або дату 

виробництва та строк придатності продукту, нанесення позначень нормативних документів тощо. 

кг 3000 

 


