
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного 

призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі: 

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

(кижуч, хек, минтай, окунь, палтус та форель заморожені) 

 

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі складені у відповідності до потреб Сумського 

державного університету та норм чинного законодавства і прописані в тендерній документації наступним чином: 

«ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ 

№ з/п 
Найменування та 

характеристики товару 
Кількість Якісні характеристики товару 

1 Кижуч 3+ заморожений  150 кг 

Риба неглазурована (сухої заморозки) патрана 

обезголовлена, повинна мати чисту поверхню, 

природне забарвлення, без зовнішніх пошкоджень, 

консистенція і запах рибного м'яса після 

розмороження — властивими даному виду риби, без 

ознак псування. Показники якості повинні бути не 

гірші ніж зазначені в ДСТУ 4868:2007.  

2 
Хек (0,4-0,6 кг) заморожений 

(тушка) 
1500 кг 

3 
Минтай (0,4-0,6 кг) 

заморожений 
100 кг 

4 
Окунь (0,5-0,7 кг) 

заморожений  
100 кг 

5 Палтус 3+ заморожений 50 кг 

6 Форель 3+ заморожена 10 кг 

 

Якість предмету закупівлі повинна відповідати Закону України «Про основні принципи та вимоги до 

безпечності та якості харчових продуктів», мікробіологічним критеріям затвердженим наказом МОЗУ №548 від 

19.07.2012р.  

Учасник, який є виробником запропонованого товару, повинен мати потужності, на які видано 

експлуатаційний дозвіл відповідно до Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості 

харчових продуктів» №771/97-ВР від 23.12.1997р. (у випадку, якщо учасник не є виробником запропонованого 

товару, він повинен мати потужності, що пройшли державну реєстрацію відповідно до Закону України «Про 

основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» №771/97-ВР від 23.12.1997р.) 

Маркування, пакування, транспортування та зберігання товару здійснюється відповідно до національних 

стандартів України. 

Транспортний засіб (ізотермічний фургон або фургон, обладнаний холодильною камерою), яким буде 

здійснюватися поставка товару, повинен бути придатним для перевезення продуктів харчування, що є предметом 

закупівлі, та мати всі необхідні дозвільні документи. 

Для підтвердження якості товару при постачанні кожна партія повинна супроводжуватися декларацією 

виробника та/або посвідченням якості, завіреним виробником. 

Учасник повинен розробляти, вводити в дію та застосовувати постійно діючі процедури, що засновані на 

принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР). 

 

Всі посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та 

термінологію, пов’язані з товарами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними європейськими 

стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, 

визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами 

вживаються у значенні «…. «або еквівалент». 

Також всі посилання у цій документації на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що 

характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або 

конкретне місце походження чи спосіб виробництва вживаються у значенні «…. «або еквівалент».» 

 

Очікувана вартість предмета закупівлі складає 282 500,00 грн. з ПДВ і визначена відповідно до 

примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (затверджена наказом Міністерства 

розвитку економіки, торгівлі    та сільського господарства України від 18.02.2020 року №275) виходячи з 

моніторингу цін на ринку. 

Щодо розміру бюджетного призначення: відповідно до статті 4 Закону планування закупівель 

здійснюється на підставі наявної потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг. Заплановані закупівлі включаються 

до річного плану закупівель. Закупівля здійснюється відповідно до річного плану. В Сумському державному 

університеті затверджено кошторис на 2022 рік в якому зокрема передбачаються видатки на рибу заморожену. 

Затвердженим кошторисом встановлені повноваження щодо отримання надходжень і розподіл бюджетних 

асигнувань на взяття бюджетних зобов'язань та здійснення платежів для виконання Сумським державним 

університетом своїх функцій та досягнення результатів, визначених  відповідно до бюджетних призначень. 


