
 

Інформація на виконання постанови Кабінету Міністрів України № 1266 

від 16 грудня 2020 року 

Риба хек, тушки без голови, розмірний ряд 300-500г, ДСТУ 4868, вагова 

(код ДК 021:2015- 15220000-6 – Риба, рибне філе та інше м’ясо риби морожені) 

 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України № 1266 від 16 грудня 

2020 року, що вносить зміни до постанови КМУ від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про 

ефективне використання державних коштів» (зі змінами), ДУ «ТМО МВС України по 

Хмельницькій області» (код ЄДРПОУ 08734575; адреса: вулиця Проскурівського 

підпілля,112, м. Хмельницький, 29000) надає інформацію про процедуру відкритих 

торгів з особливостями. Назва предмету закупівлі: Риба хек, тушки без голови, 

розмірний ряд 300-500г, ДСТУ 4868, вагова (код ДК 021:2015- 15220000-6 – Риба, 

рибне філе та інше м’ясо риби морожені). 

Номер процедури закупівлі у електронній системі закупівель: UA-2023-01-18-

013352-a. 

Закупівля здійснюється за кошти державного бюджету згідно кошторисних 

призначень на 2023 рік. 

Визначення очікуваної вартості закупівлі здійснено згідно доповідної записки 

від 12.01.2023 Віктора Нагородного щодо проведеного інтернет моніторингу цін за 

предметом закупівлі, та, враховуючи потребу, виходячи з обсягів споживання за 

минулий період та кількість пацієнтів. Орієнтовна вартість закупівлі становить - 

258400,00 грн з ПДВ. 

Технічні характеристики (вимоги) до предмету закупівлі наведені в тендерній 

документації відповідно до предмету закупівлі Риба хек, тушки без голови, розмірний 

ряд 300-500г, ДСТУ 4868, вагова (код ДК 021:2015- 15220000-6 – Риба, рибне філе та 

інше м’ясо риби морожені): 
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Умови постачання 

1 

Риба хек, тушки 

без голови, 

розмірний ряд 

300-500г, ДСТУ 

4868, вагова 

кг 1900 

Філе заморожене методом сухої заморозки хек. Без ГМО. 

Зовнішній вигляд блоків риби: блоки цілі, поверхня рівна, 

чиста. Риба повинна бути, заморожена не більше одного 

разу. Тушки риби повинні бути не менше ніж 300-500 г. (у 

розмороженому виді) Поверхня риби ціла, рівна, чиста, 

недеформована, природного кольору, консистенція м’язів 

– щільна, запах після розморожування – притаманний 

свіжій рибі без сторонніх запахів і присмаків. Наявність 

глазурі не більше 10%. Кожна партія товару повинна бути 

окремо розфасована відповідно до заявки Замовника. 

Фасування повинно забезпечувати цілісність товару при 

перевезенні. Доставка спеціалізованим транспортом 

постачальника (фургон рефрижератор) 

Товар має відповідати вимогам Закону України  «Про основні принципи та 

вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» від 23.12.1997 року № 771/97-

ВР  (зі  змінами), а також підтверджуватися документами про якість товару, 

передбаченими законодавством України. Постачатись в непошкодженій упаковці та 

мати сертифікати якості або інші документи, що підтверджують якість, на кожну 

партію, оформлені відповідно до вимог законодавства України. 



2 

 

Товар повинен постачатися Замовнику у тарі, яка забезпечує зберігання при 

транспортуванні та відповідає установленим стандартам. Маркування - згідно діючих 

ТУ та ДСТУ. 

Для підтвердження відповідності пропозиції учасника технічним, якісним 

вимогам до предмета закупівлі учасник повинен надати відповідні документи у складі 

своєї пропозиції (декларація виробника, сертифікат відповідності для продукції, що 

підлягає обов’язковій сертифікації) 

Термін придатності Товару на момент поставки повинен бути не менше 90% від 

основного терміну придатності згідно технічних умов на виробництві. 

 Строк поставки: до 31.12.2023р. Товар поставляється, розвантажується 

транспортом та силами Учасника і завозиться відповідно до заявки Замовника у 

робочий час. 

Місце поставки: вулиця Проскурівського підпілля,112, м. Хмельницький, 29000. 

Закупівля здійснюється з метою забезпечення належного харчування пацієнтів, 

відповідно до вимог Постанови КМУ № 426 від 29.03.2002 (норма 5).

  

 


