
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення,  

очікуваної вартості предмета закупівлі «ДК 021:2015:15880000-0 – Спеціальні продукти харчування, збагачені поживними речовинами: 

(Продукти лікувального харчування для дітей, хворих на фенілкетонурію від народження до трьох років), 4 лоти: Лот 1: Спеціальний 

продукт харчування для дітей, хворих на фенілкетонурію, віком від народження до 12 місяців та для подальшого годування дітей до 3 років. 

Лот 2: Спеціальний продукт харчування для дітей, хворих на фенілкетонурію віком від 1 року і старше. Лот 3: Спеціальний продукт 

харчування для дітей, хворих на фенілкетонурію віком від 1 року і старше. Лот 4: Спеціальний продукт харчування для дітей, хворих на 

фенілкетонурію віком від 1 року і старше.» 

 (ID: UA-2021-10-13-010889-b) 
 

Найменування предмета закупівлі із 

зазначенням коду Єдиного закупівельного 

словника 

ДК 021:2015 

Вид та 

ідентифікатор 

процедури 

закупівлі 

Очікувана 

вартість 

предмета 

закупівлі 

Обґрунтування 

технічних та якісних характеристик 

предмета закупівлі 
очікуваної вартості предмета закупівлі 

Спеціальні продукти харчування, 

збагачені поживними речовинами: 

(Продукти лікувального 

харчування для дітей, хворих на 

фенілкетонурію від народження 

до трьох років), 4 лоти: Лот 1: 

Спеціальний продукт харчування 

для дітей, хворих на 

фенілкетонурію, віком від 

народження до 12 місяців та для 

подальшого годування дітей до 3 

років. Лот 2: Спеціальний продукт 

харчування для дітей, хворих на 

фенілкетонурію віком від 1 року і 

старше. Лот 3: Спеціальний 

продукт харчування для дітей, 

хворих на фенілкетонурію віком 

від 1 року і старше. Лот 4: 

Спеціальний продукт харчування 

для дітей, хворих на 

фенілкетонурію віком від 1 року і 

старше.» 

Відкриті торги 
UA-2021-10-13-

010889-b 

874 900,00 

грн. 

 

 

Технічні, якісні та кількісні 

характеристики по лотам 

предмета закупівлі визначені у 

відповідному додатку № 4 до 

тендерної документації.  

Посилання на процедуру 

закупівлі в електронній системі 

закупівель 

https://prozorro.gov.ua/tende

r/UA-2021-10-13-010889-b 

Відповідно до п.2 «Загальні 

положення» Порядку використання коштів, 

передбачених у державному бюджету для 

виконання програм та здійснення 

централізованих заходів з охорони 

здоров’я, який  затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 17.03.2011 

№ 298 (із змінами) визначено: 

- Розпорядниками бюджетних коштів 

нижчого рівня за напрямом використання 

коштів на закупівлю продуктів 

лікувального харчування для дітей, хворих 

на фенілкетонурію, є структурні підрозділи 

з питань охорони здоров’я обласних, 

Київської та Севастопольської міських 

держадміністрацій (далі - структурні 

підрозділи з питань охорони здоров’я). 

- Структурні підрозділи з питань 

охорони здоров’я розраховують потребу в 

закупівлі продуктів лікувального 

харчування для дітей віком до трьох років, 

хворих на фенілкетонурію, згідно з 



 методичними рекомендаціями щодо 

планування та розрахунку потреби у 

продуктах лікувального харчування для 

лікування хворих на фенілкетонурію, 

затвердженими МОЗ. 

 

Розрахунок очікуваної вартості 

предмета закупівлі здійснено на підставі 

середньої ціни на ринку, шляхом 

моніторингу ринкових цін на аналогічні 

послуги.  
 

 

 


