
На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 року                

№710 «Про ефективне використання державних коштів» Тендерний комітет 

Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області повідомляє про 

наступну закупівлю: 

Предмет закупівлі - ДК 021:2015 – 71610000-7 «Послуги з випробувань та 

аналізу складу і чистоти» (Проведення лабораторних досліджень (випробувань) 

зразків щодо безпечності та окремих показників якості харчових продуктів). 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі – 

технічні та якісні характеристики предмета закупівлі було розроблено відповідно 

діючих законодавчих актів та Закону України «Про державний контроль за 

дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти 

тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» №2042-ХІІ від 

05.07.2017 року, Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності 

та якості харчових продуктів» №771-97-ВР від 23.12.1997 року із змінами. Відбір 

зразків здійснюється Замовником відповідно до наказу Міністерства аграрної 

політики та продовольства України від 11.10.2018 № 490 «Про затвердження 

Порядку відбору зразків та їх перевезення (пересилання) до уповноважених 

лабораторій для цілей державного контролю та Форми акта відбору зразків» та 

забезпечують їх збереження і своєчасність доставки до місця здійснення експертизи 

(випробування). Вимоги до Учасника - Учасник, який залучається до проведення 

лабораторних досліджень (далі – послуг) під час здійснення державного контролю 

(нагляду) акредитований Національним органом України з акредитації або 

іноземним органом з акредитації, який є повним членом ILAC – Міжнародної 

організації із співробітництва в галузі акредитації лабораторій на відповідність 

вимогам ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 або ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2017 та 

уповноваженим компетентним органом для проведення досліджень (випробувань) 

для цілей державного контролю;  

Обґрунтування очікуваної вартості закупівлі -  очікувана варіть розрахована  

на підставі цін зазначених в відповідній комерційній пропозиції та узгоджено в 

процесі проведення переговорів з Учасником переговорної процедури і складає – 

789875,89 грн. Кошти передбачено бюджетної програмою за КПКВК 1209040 

«Проведення лабораторних випробувань, вимірювань, досліджень та експертизи під 

час здійснення державного контролю (нагляду)» на 2021 рік. 

Обґрунтування проведення переговорної процедури – відповідно до норм ст. 40 

Закону України «Про публічні закупівлі» переговорна процедура закупівлі 

застосовується як виняток у разі – якщо було двічі відмінено процедуру відкритих 

торгів, при цьому предмет закупівлі, його технічні та якісні характеристики, а також 

вимоги до Учасника процедури закупівлі не повинні відрізнятися від вимог, що були 

визначені Замовником у тендерній документації (Звіт про результати проведення 

процедури закупівлі UA-2021-07-02-001437-a та Звіт про результати проведення 

процедури закупівлі UA-2021-06-29-005477-c); 
Оголошення про проведення переговорної процедури - UA-2021-08-04-001009-a. 

 

 


