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]

Вiдкрmi торги
U д-z|z242-| | -ol247l-b

вiд l1,02.2022 р,
1554000Ъ5 Сирfi l продуlýи

(Сир кисломолочяий жирнiсrю
5% (дстмiзований код

товарноiлозицii
заДК 02l:2015 l5542000-9

Свiжий сир);
сир твердйй 50% )lfipнocтi

(Pосiйськнй) або еквiвалеFг
(дегалiзоsаний

код Toвapнoi позицii за ДК
021:20l5 l5544000-] Твердий

сир)

На сьогодяiшнiй день туберкульоз €
соцiальною хворобою, а в iнсгитутi

лiкуоться важкi xвopi на рiзнi фрми
туберкульозу m приймають

протrгуберкульознi преларати, якi €
високотоксичяими. Але без rкiсного

та повноцiнного харчування
вилiкуватися iM немоrrливо, Тому

iнсгит}т вимагае личlе cвir(iTa якiснi
прдукrи харчуванш.

У зв'язку з цим m
виходячи з багаторiчного досвiду

закупiвлi сирних продуктiв - технiчнi
та якiснi характерисгики предмсгу

закупiвлi, що оприлюдненнi в
те!цернiй докуменmцii, визначенi

такимиl цlо в повному обсязi
задовольняють потребя лiкувальноi

установи

Розмiр бюджqгного лризначенн;
(затвердж€ниfu головним розпорядником

KorлTiB нацiональноюакадемi€ю
медичних наук Украiни,

Пiд час визначення очikуваноi BapTo.Ti цiеi
закупiвлi Замовником було здiйснено

монiторинг (sналiз) цiн на ринку на сирнi
продукги tлляхом викорисганн,

загальнодоступноТ iнформацii', яка мiстmься
у вiдкритих джерелах (у т,ч, на сайrах
хомпанiй - виробникiв i компанiй, якi
здiйснюють продаж сирних продуrгiв,

великих торгiвельних мере,,{ мiсга Ки€ва),
iнформацii з електонноТ сист€ми закупiвель
(РrоZогrо), а також ifiфрмацii Головного

управлiняя сrатисгяки цодо середнiх
споживчих цiн на продуrги харчування.

Очjкуваяа вартiсrь пр€дмета закупiвлi згiдно
бl4 000,00 грн.
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Вiдкрlлi торги
UA-2022-02-1 5_0 l 22б6-ь

вiд I5.02.2022 р.
156l0000-7 Продукцiя

бороlлномФIьяькруп'яяоl
промхсловостi

(Борошно пшеничне вагове,
вищий raryHok (деталiзований

код Toвapнoi позицii за ДК
02l l20l5 l56l2l00_2 Бороlлно
пшеяшне); вiвсянi пластiвцi,

ваговi (деталiзований код
Toвapнoi позицii за ДК

02l:20l5 l56l3з80-5 Вiвсянi
гLпастiвцi); mлоно; крупа ячна;

рис довгозернисгий
(детмiзований код ToBapнoi

лозицii за дк 02|:20l5
l56l4l00-6 Рис

довгозсрнистий); крупа
пшенична; крупа перлова;

крупа гречаяа)

На сьогоднiшнiй день туберхульоз с
соцiмьвою хворобою, в в iHcTпrTi

лiкуються Barкi xBopi на рiзнi Формя
ryберкульозу тв приймають

протrrуберкульознi препsрати, якi €
вttсокотоксt чними, Але без якiсного

та поввоцiнного харчування
вилiкуватися'lм неможливо. Тому

iнсгитл вимага€ личlе свiжiта якiснi
продукти харqувая}ц.

У зв'язку з цим m
вхходячи з багаторiчяого досвiду

закулiвлi продукцii боршномельно_
круп'яноi промисловостi - техIliчнi
та,Kicнi харакгери€тики лредмеry

закулiвлi, що оприлюдненнi в
тендернiй документацii, визначен j

такйми, що в повному обсязi
задовольняють потреби лit9вмьноi

установи

Розмiр бюд]t(еrяого призначення
(затверджений) головним розлорядлихом

KoцlTiB - Нацiовмьною академiсю
медичяих наук Украiни,

Пiд час визначення очiхувавоi .артосгi цi€'i
закупiвлi Замовнихом було здiйснено
монiторияг (аяалiз) цiн на ринку на

продукцю борошномельно-круп'яноi
промисловостi ll]ляхом використаяяя

загальнодоступноi iнформацii', яка мiстmься
у вiдкритих джерелах (ут.ч, на сайгах
компанiй - виробfiикiв i компанiй, якi

здiйснюють продаж риби, великих
тор.iвельних мерФк Micтa Ки€ва),

iнФормацii з елеlоронноi системи закупiвель
<Ргоzогrо>, а також iнФормацiТ Головного

управлiня, статистики цодо середнiх
споживчих цiн на продуби харчування.

Очiкувана sapтicтb пр€дмета закулiвлi згiдво
458 l00,00 грн.

ОКСаНП ЛАМБЕРГуповпоDажена особд

оБГРУНТУВАНtlЯ на аимогч пос га}lоl]l.|

Кабiнету MiнiclpiB УкраТни вiд l I жовтня 20 l б рок! N,r 7 l 0
( з внесеними зшtiнами вiд lб. l 2.2020 року Nа l266)

лI

Процедура зак]пiвлi,
Иептпфiкsтор та да|,а

оголошсяпя про проведеяяя
хояктрсятвоI процедури,

поепмеrз,кчпiвлi

Обrруfiтувяяня технiчsпr тя
якiснцх характеристпк предмета

закупiмi

Обrрунryвsяня розмiру бюджетного
прпзначеlIпя тя очiýваноТ Bspтocтi

пр€дметд ззктпjвлi


