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Вiдхрtfтi торги
UА-2022-02-17-00з449-с

вiд 11 .02,2022 р.
ДК 02l:20l5 15420000-8

Рфiнованi олiI та жири

олiя сомшникова

раФiнована (дсгмiзовмlrй код
ToBapвoi позицiТ за Д{
021:20l5 I542l000-5

Рфirовsяi олii)

Hu соогод"i."ir д.r" ry6.р*ул"оз .
соцiальною хворобою, а в iнcп{T}'тi

лiкуотьс, BaJKKi xвopi ва рiзнi фрми
туберкульозу та приймаютъ

прOгитуберкульознi препарати, якi е
високотокснчними. Але 6€з якiсного

та повноцiнного харчуваяня
вилiкуватяся iM неможливо. Тому

iнстит)т вимагас лицlе cвiжiTa якiснi
прдукти харчуваннr,

У зв'язку з tцм та
виходячи з багаторiчного досвiду

закупiмi олii соняlлниковоi -

т€хяiчнi та якiснi характеристики
предмеry закупiвлi, що

оприлюдненнi в тендернiй
докумеЕгацii, в!вначенi такими, цо в

повному бсязi зааовольняють
поФебlr лiкувальноi усйнови

Розмiр бюджетного признач€ння
<затвердr(енийD голоЕним розпорядником

хоштiв - нацiона,rьною академiсю
медичяих наук УкраiЪи,

Пiд час в9вначення очiкуваноi BapтocTi цiеi
закупiмi Замовником було здiйснеяо

монiторинг (аналiз) цiн на рияку на олiю
со}иrлникову lllлrхом вякорисгання

загмьнодоступноТ iнформацiТ, яка мiсrлься
у вiдкритих дr(€релах (у т.ч. яа саftгах
компапiй - виробникiв i компанiй, якi

здiйснюють прод3ж олii соняцl н иховоi',
великих торгiвельних Mepoi{ мiсга Ки€ва),

iнфрмацii з елекФонноi сисrеми закулiвель
((Prоzопо>, а також iнформацiТ Головноrо

управлiння сгатистики цодо с€реднiх
споживчих цiн на продуrги харчуваннr,

Очiкувана ваФсть предмсга закупiвлi згi,Oло

оmлошення - 27l 400,00 тн.
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Вiдкрптi торгя
UA_2022_02-21-002905-c

вiд21 .02,2О22 р.
Д( 02l;20l5 15550000-8
Молочнi продукти рiзяi

(Кфiр; смсгана)

На сьогодяiшнiй день туберкульоз €

соцiальною хворбою, а в iнgггг)тi
лiкуються важкi хsорi на рiзнi форми

туберкульозу m приймають
протитуберкульозвi препарати, rкi €

високотоксичними. Але без якiсного
та повЕоцiнного харчуrання

вилiкуватис, iм неможливо. Тому
iнстlfгл rимага€ лише свiжim якiсвi

прдукги харчуванlll,
У зв'язку з цим m

виходячя з багаторiчного досвiду
закупiвлi молочяlr( прдуrгiв рiзних

- техяiчнi та якiснi харакrерястики
предмеry закупiвлi, що

оприлюдпеннi в тендсрнiй
докум€ЕIsцiТ, визначснi такими, цо в

повному обсязi задовольняють
потр€6и лiкувальноi усmнови

Розмiр бюдr€гного призначення
(затверджениЬ головним розпорядником

kolлTiв нацlояальноюакадемiею
медичних наук УкраТнн.

Пiд час визначення o,liкyвaнoi варrосri цi.i
закупiвлi Замовником було здiйснено

монiторинг (анмiз) цiн на ринку на молочяi
продуrгв рiзнi цlляхом ввкорй.,mння

загйьнодосryпяоi iнформацii', яка мiстmься

у вiдкрrтих джерелах (у т,q. на сайтах
компанiй - виробникiв iкомпаяiй, якi

здiйснюють продa)к молочних продуктiв

рiзнrх, sеликих торгiвельних мерок Micтa
Кяева), iнформацii з елсктронвоi сист€ми
закулiвель (Рrоzоrrо), а також iнформацii
Головного управлiння сmтистrки чlодо

сер€днiх споживчих цiн на продукти
харчувзння.

Очiкувана вартiсгь предмеm закупisлi згiдно
оголоlдення - 256 000,00 Фн.

J-./---r' ОКСSПа ЛАМБЕРГУповяовд,i{сtii особа

ОБГРУНТУВАННЯ на в1,1могу постаноRи

Кабiнегу Miнiclpiв yKpaiнli вiд l l )t(овтня 20lб року N! 7l0
( з внесенилtи змiнами вiд l 6.12.2020 року N9 l26('

Обrрунтувдявя розмiру бюд2lетвого
пр ]нячеппя та очitfвавоТ Bapтocтi

предмеm заr.упiшi

йенпфiкатор тд дата
оголоtчевяя про проведевня

Об(рунryвднвя технiчяих т,
якiс,lпх хяряlýеристпх прсдмета

]яь,упiвлi


