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ОБГРУНТУВДННЯ
те\нiчниr |я якiсни\ \араlflерпстик предчет' }rкулiвлi.

poJMipy бюФкстного прпiндченяя. очiк}вдноi sдрlосli предмпа,акупiвлi
з 3r сiчяя 2022р по 04лютого 2022р

Вiдкритi торги
UA-2022-0 ] -3 I -00 l 790-а

вiд з1.01.2022 р.
ДК 02l:20l5 l55З0000-2

Вершкове масло

(Масло солодковершкове 7З%
без рослинних добавок, вагове)

На сьогоднjшнiй день ryб€ркульоз €
соцiальною хворобою, а в iHcTиTyTi

лiкуються важкi xвopi на рiзнi форми
туберкульозу та приймають

протитуберлульозяi препарати, якi €
високотоftсичнимл. Але без якiсного

m повноцiняого харчування
вилiкуватися Тм немож,lиво, Тому

iяститут вимага€ лише cвiкiTa якiснi
продукти харчування.

У зв'язку з цим m
виходячи з багаторiчяого досвiду

закуп;влi в€рчlкового масла -

технiчнi та якiснi характерисгики
лредмету закупiвлi, що

оприлюдн€ннi в тендернiй
документацji, визначенi такими, цо в

ловному обсязi задовольняють
потеби л iхувал bHoi установи

Розмiр бюrжетвого призвачення
(затверджениь головним розпорядником

KolUTiB - нацiона.льною академiею
медичних наук Украi'яи,

Пiд час визначення очiкуваноi вартосгi цi€i
закупiвлi Замовником було здiЙснено
монiторинг (аналiз) цiя на ринку на

BepLUxoBe масло чlляхом викорисrання
загальнодоступноi iяфрмацii, яка мiсг}{гься

у в;дкритих дкерелах (у т.ч, на сай,гах
компанiй - виробникiв i компанiй, якi

здjйснюють продаж 9ершкового масла,
великях торгiвельнях мереж мiсга Кисва),

iнформацii з елекФонноi сисr€ми закупiвель
l(PrоZого>, а також iнформацii Головяого

упраsлiння сгатистнки щодо середнiх
споживчих цjн на продукги харчуваяяя,

Очiкувана Bapтicтb прсдмета закупiвлi згiдно
оголошення - 1500 000,00 Фн,

Вiдкритi mрги
UA-2022-02-01 -002900_a

вiд 01.02.2022 р,
дк 02l:20l5 l5420000-8
Рфiнованi олii та lкири

олiя сояяшникова

раФiнована (деталiзований код
mвapнoi позицii за ДК
02l:20l5 1542l000_5

Рафiнованi олii)

На сьогодвiшнiй д€нь туберкульоз с
соцiаjьною хворобою. а в iнститлi

лjкуються важкiхворi на рiзнi форми
тубер кул ьозу та приймають

протитубсркульознi препарати, якi €

високотоксячними. Але без якiсного
таловноцiнного харчування

вилiкуватися iM неможливо, Тому
iнститут вимага€ лише cвiжiTa якiсяj

продукти харчування.
У зв'язку з цим та

виходячи з багаторiчного досвiду
закупiвлi олii совяlчниковоi -

технiчнi 1з якiснi харакгерисгики
предмету закупiвлi, що

опрхлюдненнi в тендернiй
документацii, визначенi такими, що s

ловному обсязi задовольяяють
потреби л iкувал bHoi устаяови

Po]Mip бюджетволо призяачення
<затвердженийD головним розпорядяиком

KotlтiB нацiонмьноюакмем;сю
медичяих наук Украiни.

Пiд час визяачення очiкуваноi BapTo.Ti цiсi
закупiвлi Замовяиком було здiйсн€но

мояiторинг (аналiз) цiн на ринку на олiю
сонячlяихову шляхом використання

загальнодосгупноi iяфрмацii, яка мiстrгься
у вiдкритих джерелах (у т.ч, на саЛ-rах
компанiй - виробникiв i компанiй, яхi

здiйснюють продаж олii сонrшниковоi,
великих торгiвельних мерок Miqm Ки€ва),

iнформацii з електронноi системи захупiвель
<Рrоzопо), а також iнформацii Головного

управлiння сгатистики цодо середнiх
споживч х цiн на продуl'ти харчування,

Очiкувана вартiсгь предмсга закупiвлi згiдяо
оголоцjевня - 27l 400,00 грн,

оБГРУFП yBAl ll,|Я на вимогч постаноsи
Кабiлст) \]iHicrpis yKTaiHll вiJ l l жовгня 20lб рок) N! 7l()

( з внссеними змiнами вiл l6.I2.2020 року,Ц9 l266)

Процедура закупi&ri,
iд€flтпфiкятор та д,т,

оголоlllення про проведення
KoHbTpeHTHoI процедури!

Обrрунтуваняя технiчllйr ra
якiс иi iараmерхстих предмета

'здкупiв.пi

Обrрунтуваввя розмiру бюджстяого
прпзяачеввя та очiк)вано"l Dapтocтi

предмета закупiвлi
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]

Вiдкрrrгi торги
U л-zo22-o2-o2-o l оа26-ь

вiд 02,02.2022 р.
ДК02l|20l5 l5lЗ0000-8

М'ясолродуюи

(Ковбаса варена diKapcbKaD
вищого raTyBKy (яатурмьна

оболонка) або eKBiBалеHT
(дета.л iзований код ToBapHoi

позицii за

ДК 02l:20l5 l5I З l l]0-5
Ковбаси);

сардельки Bapeнi вицrого
rатунку (натурмьна оболовка)

(дsгалiзований код товарноi
позицiI за Дк 02l:20l5

l5lЗl 120_2 Ковбаснi вироби))

на сьогоднiшнiй день туберкульоз е

соцiальною хворобою, а в iHcTиTyTi
лiкуються важкi xвopi на рiзнi форми

туберкульозу та приЙмають
протmуберкульознi лрепарати. якi €

високотоксичними, Але без якiсного
та повноцiняого харчуванвя

вилiкуватися iM неможливо, Тому
iHcTmyT вимага€ лиlде cвiжiTa яхiснi

продукги харчуваяня.
У зв'rзку з цим та

виходячи' багаторiчного досвiду
закупiвлi м'ясопродуктiв, технiчнi
та якiснi харакгеристики предмету

закупiвлi, цо оприлюднеЕнi s
теtцернiЙ документацii. визначевi

mкими, шо в ловному обсязi
задовольнrють потр€би лiкувальноi

устаяови

Розмiр бюджегяого признач€ння
(затвердженийD головним розпорядником

коtлтiв Нацiояальноюакадемi€ю
медичних наук Украiни.

Пiд час визначення очiкуваноi варгостi цiеI
закупiвлi Замовяиком було здiЙснено
мовiторияг (аналiз) цiн на ринку яа

м'ясопродуmи шлiхом використання
загаrьнодоступноi iнформацii', яка мiститься

у вiдкритих джере,lах (у т.ч, на саЙгах
компанiй - виробникiв i компанiй, якi

здiйснюють продаж м'ясопродуктiв, великих
торгiв€льяих мереж мiсй Ки€sа),

iнформацii з елехтронноi сист€м и закулiвель
(РrоZопоr, а також iнформацii Головного

управлiння gгати€тики шодо середtliх
споживчих цiн на продукти харчуsаяня,

Очiкуваяа вартiсгь предм9та закупiвлi згiдно
l 540 000.00 грн.

4-

Вiдкритiторги
UA-2022-02-04-00 l 87 l -а

вa! 04-02-1022 р,
ДК 02l:20l5 l5550000-8
Молочнi продукги рiзнi

(Кефiр 2,5%j смегана 20%)

На сьогоднiшнiй дсвь туберкульоз с
соцiальвою хsоробою. а в iHcTиTyTi

лiкуються важкi xвopi на рiзнiФорми
туберкульозу та приймають

лротитуберкульознi препарати, якi с
високотоксичяими, Але без яхjсного

таповноцiнного харчування
вилiкуватися iM немоr(ливо, Тому

iнсгит}т вимагаслиlле cвiжi та якiснi
лродуrги харчування.

У зв'я3ку з цим та
виходячи з багаторiчного досвiду

закупiвлi молочних прдубiв рiзних
_ технiчнi та якiснi хараrrеристики

предмету закупiвлi, uro
оприлюдненнi в тендерЕiй

документацii. визначенi mкими, що в

повному обсязi задовольняють
потр€6и лiкувмьноi установи

Розмiр бюд(Егного признач€ння
<затвердкенийD головним розлорядяиком

Ko|JTiB - нацiонмьвою академiсю
медичних наук Украiни,

Пiд час визначення очiкуваноi Bapтocтi цiсi
заfiупiвлi Замовником було здiйснено

монiторлн. (аяаjiз) цiв на ринку на молочнi
продуl\ти piзHi Ltlляхом викорисгання

загмьнодосгупноi iяформзцii, яка мiститься
у вiдкритих джерелах (у т.ч. яа сай,гаY
компанiй _ виробникiв i компанiй, якi

здiйснюють продаж молочних продуктiв
рiзних, в€ликих торгiвельних мереж мiсга
Ки€ва), iнформацii з електронноi сисгеми
закупiвель (ProzorroD, а Taкo)t( iнформачii
Головного управлiнш статисгики щодо

середнiх споживчих цiн на лродукги
харчування,

Очiкувана Bapтicтb предмета закупiвлi згiдно
256 000,00 грн.

УповновджеЕя особа оксlна лАмБЕРГ

ОБГРУIlТУt]А[ll tЯ lla виlllогу оостанови
I(абiIIст! М illicтpiB Украiни вiл l l жовтня 20 I б року Nlt 7 l 0

( з внесеttипtи зlrлiнаltи вiл l 6, l 2,2020 року Nэ l266)


