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

Процедура закупівлі Відкриті торги 

Кількість товарів або обсяг 

виконання робіт чи надання 

послуг 

Хек сухої заморозки (без голови, патраний) – 4500 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: 
415 000,00 грн. з ПДВ 

Інформація про технічні, якісні та 

інші характеристики предмета 

закупівлі 

Згідно із технічним завданням (Додаток 1) 

Дата оголошення 29-01-2021 

Ідентифікатор закупівлі UA-2021-01-29-002174-c 

 

 



Додаток 1 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 

15220000-6 Риба, рибне філе та інше м’ясо риби морожені 
№ 

п/п 
Найменування Технічні (якісні) вимоги 

Од. 

виміру 
Кількість 

1. 

Хек сухої 

заморозки (без 

голови, патраний) 

Хек сухої заморозки, обезголовлений, патраний, цілий (тушками). 

Вага тушки від 350 г, сухої заморозки (без глазурі). 

Зовнішній вигляд: природного кольору, чиста поверхня, щільна консистенція. 

Зовнішні пошкодження: проколи, порізи, зриви шкіри у риб в одній пакувальній одиниці, не 

більше ніж 10-15%. 

Запах – свіжо-мороженої риби, без сторонніх запахів. 

Великих та середніх розмірів, втрати при розмороженні до 4%. 

Поліпропіленові мішки або спеціально промаркована тара. 

На упаковці повинна бути зазначена інформація про: 

 кількість нетто харчового продукту; 

 склад харчового продукту; 

 калорійність та поживну цінність із вказівкою на кількість білків, жирів та вуглеводів  у 

встановлених одиницях виміру на 100 г харчового продуту; 

 назва та повна адреса і телефон виробника, адреса потужностей виробництва; 

 інформація про наявність чи відсутність у харчових продуктах ГМО. 

 термін виготовлення і придатності 

Не допускається: 

Ослаблена консистенція, механічні пошкодження, пожовтіння, старий запах, наявність льоду в 

тушках. 

кг 4500 

 


