
._ Дер)ttавна установя
<нлцIонАльниЙ Iнститут Фти]IАтрIi I пульмонологIi

iM. Ф,г,яновського нлцIонл,I]ьноi дклдЕмli мЕдичних нлук укрдiни,

ОБГРУНТУВЛННЯ
технiчниr |я якiсни\ \дрдперисгик препriетя }як}пiшil

po,Mipy бюджеlвоtо прп,начення. очiк}впяоi B,ptocтi предYеrа }rкупiвлi
] 2a сiчня 2

Розмiр бюдкФного призначення
(затвердженлйD головним ро]порядником

коlлтiв - нацiонмьною академi€ю
медичних наук Украiни.

Пiil час визначення очiку.аноi Bapтocтi цi.i
закупiвлi Замовником було здiйснено

монiторинг (анмiз) цiн ва ринку на молоко
tлляхом використання ]агальнодостулноi

iнформацii, яка мiститься у вiдfiрйтих
дr(ерелах (у т,ч, на сайгах компанiЙ _

виробникiв i компанiй, якi здiйснюють
продаж молока. великих торгiвельних мер€ж

Micтa Кисва), iнФормацii з електронноi
системи закупiвель (рrоz

iнформацii Головвого управлiння
статистики цодо с€р€днiх споr(ивчих цiн на

лродукти харчузання.

Очjкувана BapтicTb пр€дмета закулiвлi rгiдно
945 000,00 грн,

Процедура закупiв.лi,
йсвтяфiк!тор та дата

оголоlлепвя про проведенllя
коgкур€lrrпоI лроцслури,

Обrруятування техпlчнtх та
якiсн9х Iардкrерпстик предмета

ззкупiв9li

Вiдкритi торги
UA-2022-01-24_0l725l_b

вiд 24,01.2022 р.
I5l1000ъ2 м'ясо

(М'ясо яловячяни охолоджене
l категорii (туша)

(дсгалiзований код товарноi
позицiI за Дк 02l:20l5
l5l l l l00-0 Яловичина);

лечiнка яловича охолоджеяа
(деталiзовани й код ToBapHoi

позиuiiза
ДК02l|20l5 l5l l4000-0

Потрухи)j
кури охолод]кенi, l категорii
(деталiзований код ToBapHoi

позицi-lза
ДК02l:20ls I5 ]I2lЗ0-6

Курrтияа)i
фiле куряче охолодж€не

(детал iзован ий fiод Toвapнoi
по]иuii за

ДК 02l:20l5 I5ll2l30_6
Курятива)

На сьогоднiшнiй день туберкульоз.
соцiальною хворобою, а в iнститутi

лiкуються важкi xвopi на рiзнi форми
туберкульозу та приймають

протитуберк}льозяi препарати, якi с
високотоксичними. Але без якiсного'

таловвоцiнного харчування
вилiкуватися iM неможливо, Тому

iнститут вимагас лише cвiжi та якiсвj
лродупи харчування.

У зв'язку з цим та
виходячи з багаторiчного досsiду
закупiвлi м'яса - техвiчнi та якiсяi

хараi"геристики предмФу закупiвлi]
що опрялюдненнi в тендернiй

документачii. визначенi такими, цо в

повному обсязi задовольнлють
потреби лiкувапь ноi установи

Розмiр бюджеrного лризначення
(затверджений, головним розпорядником

коштiв - наuiонмьною акалемi€ю
медлчних наук Украiни,

Пiд час визначення очiкуваноi вартостa цi.i
закупiвлi Замовником було здiйснено

монiторинг (анмiз) цiн на ринку на м'ясо
шляхом викорисmнн, загальнодоgrупноi

iяФормацii, яка мiсгиться у вiдкритих
джерелах (у т,ч, на саЙтах компанiй -

виробяихjв i комланiй, якi здiйснюють
продак м]яса, великих торriвельних мереж

Micтa Ки€ва), iнформацiiз €лектронноi
систем ]акупiвель(proz

iнформацii Головного управлiяня
сгатистики цодо середнiх споживчих цiн на

продукти харчування,

Очiкувана Bapтicтb предмета закупiвлi згiдно
оголошення - 2 574 000.00 грн,

Вiдкритi торги
UA_2022_0 l _25-002 l 68_а

вiд25,0].2022 р,
l55l0000_6 Молоко тs

(Молохо пасгеризоване
(полiетилен) (детмiзовавий
код Toвapнoi позицiI за дк

02l:20l5 l55lll00-4
Паст€ризоване молоко)

На сьогоднiшнiй день туберкульоз €
соцiалльною хворобою, а в iнсгнт}тi

лiкуються важкi xBopi на рiзнiформи
туберкульозу та приЙмають

протитуб€ркульознi препарати. якi €
висохотоксичними, Але без якiсвого

та повноцiнвого харчування
вилiкуsатися iм неможливо, Тому

ihститут вимагас лише cBiжi та якiснi
продукти харчувавня,

У rв'язку з цим та
виходячл з багаторiчного досвiду

закупiвлi молока _ техяiчнi та якiснi
харахтеристики лредмету закупiвлil

чlо оприлюдненнi в тендеряiй
документацii', влзнач€н i таки м и. Uro в

повному обсязi ]мовольняють
потреби лiкувмьно'l установи
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Обrруятуваtlня розмiру бюметвого
призgя,lення тз очiкувапоI B!pmcтi

прелмста зrкупiвлi

l,
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]

Вiдхритi торги
UА-2022-01 -26-00з64]-с

вiд 26,01,2022 р,
l5540000-5 cnpнi пролуктх

(Сир кисломолочнйй жирнiстю
5Оl" (дсгалiзований код

Toвapнoi позицii
за Дк 02l:20l5 l5542000-9

Свiжий сир);
сир твердий 50% )t(иряостi

(росiйськиь або еквiвалент
(д€талiзований

кодтоварноi позицii за Дк
02l |20I 5 l 5544000-З Твердий

схр))

Насьогоднiшнiй д€нь туберкульоз с
соцiа.lьною хворобою, а в iнсгитутi

лiхуються важкi xвoPi на рiзнiформи
туберкульо]у та приймають

протитуберкульознi препарати, якi е

високотоксичними. Але без якiсного
та повноцiнного харчування

вилiкуватися iM неможливо, Тому
iнститут вимагас лиш€ cвiжi та якiснi

продукти харч)вання,
У зв'язку з цим та

виходячи r багатор iч ного досвiду
закуп;влi сирних продуктiв , технiчнi

та якiснi хараrrеристики предмету
]акупiвлi. цlо оприлюдненнi в

тендернiй документацii. виrначенi
такими. цlо в повному обсяri

задоsольняють лотреби лiкувмьноi
установи

Розмiр бюд{сгяого призначеяня
<затвердrкеяийD головним розпорядником

KoUJTiB - нацiона-пьяою академiсю
медичвих наук Ухраiни,

Пiд час визначення очiкуваноi Bapтocтi цiсi
закупiвлi Замовником було здiЙснено

монiторинг (авмiз) цiн ва ринку на сиряi
продуlси lllляхом викорисгання

загальнодосгупноi iнформачii. яка мiститься

у вiдкритих дкерелах (у т,ч. на сайтах
компанiй - виробникiв i компанiй, якi

здjйснюють продаж сирних продуктiв.
великих торгiвельяих мерок Mic,Ta Ки€ва),

iнформацiТ з елекrронноi сисгем и закупiвель
(Ргоzоrrо,, а також iнформацii Головного

улравлiння статистики чrодо середнiх
споживчих цiн на продукти харчуаання.

Очiкуваяа BapTicтb лредмета закупisлi згiдно
оголоlllення - бl4 000,00 Фн,

Вiдкритi торги
U А,2022-0 l ,27-00 l 865 -а

вiл 2'l .0l ,2022 р,
l5220000-б Рпбя, рuбне фiле

тя iHule м'ясо рибt мороtlýеяi
(Риба свiжоморожена (Хек,)
(дgталiзований код ToBapHoi

позицii за Дк 02]:20l5
l522l000-З Морожена риба)

На сьогодвiшнiй день туберкулюз с
соцiмьною хворобою, а в iнститутi

лiкуються Ba)KKi xвopi на рiзнiФорми
ryберкульозу та приймають

протитуберкульознi пр€парати. якi с
високотоксичяими, Але без якiсного

таповноцiнного харчування
вилiкуватися iм неможливо. Тому 

.
iнститут вимага€ ллше cвlr(, та якlсн|

продуl(ги харчування.
У зв'язку з цим та

виходячи з багаторiчного досвiду
]акупiвлi риби - технiчнi та якiснi

харакгеристики лр€дмету закуп,влl,
цlо оприлюдненнi в тендернiй

документачii, визначенi такими. цо в

поввому обсязi задовольняють
потреби лiкувмьноi установи

Розмiр бюджегного при]начення
(затв€рджений) головним розпорядником

KoUJTiB - Нацiовмьною академiсю
медичних наук Украiни,

Пiд час визначення очiкуваноi варгосгi цi€i
закупiвлi Замовником було здiйснено

монiторинг (аналiз) цiн на ривку на рибу
1,1lляхом використання загальнодоступно-l

iнфрмацji, яка мjсгиться у вiдкритих
джерелах (у т,ч, на сайтах компанiй,

виробвикiв i компанiй. якi здiйснюк)ть
продаж риби, великих торгiвельних мереж

Micтa ки.ва), iнформацii з елеrгронно'i

системи закупiвель (Ploz
iнформацii Головного упраsлiння

стэтистики цодо середнlх споживчи\ цiн нэ

продукти харчування,

Очtкчвана Bapтicтb предмета зак} пtвлl jгl]но
l *олоIlJенн" - 765 000,00 грн,

уповноважевя особа оксана JАмБЕРГ
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