
26.02.2021 

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 №710 «Про ефективне використання коштів» (у редакції постанови 

Кабінету Міністрів від 16.12.2020 № 1266) надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 

 

Найменування предмета 

закупівлі із зазначенням 

коду ЄЗС 

Вид та 

ідентифікатор 

процедури закупівлі 

Очікувана 

вартість 

предмета 

закупівлі 

Обґрунтування 

технічних та якісних характеристик 

предмета закупівлі 

очікуваної вартості та/або 

розміру бюджетного 

призначення предмета закупівлі 

Проведення незалежної 

експертизи (випробувань) 

нехарчової продукції в 

ході здійснення 

державного нагляду 

(контролю) за 

дотриманням 

законодавства про захист 

прав споживачів та 

ринковий нагляд 

(відповідно до ЄЗС ДК 

021:2015: 71900000-7 - 

Лабораторні послуги) 

Відкриті торги 

ID: UA-2021-02-26-

005506-a 

189 100,00 

грн. 

З метою здійснення державного нагляду 

(контролю) в межах компетенції за 

дотриманням законодавства про 

ринковий нагляд визначена кількість 

досліджень – 95 послуг та кількість 

зразків, що досліджуються – 50 одиниць. 

Випробувальна лабораторія повинна: 

- бути акредитована на відповідність 

вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 

«Загальні вимоги до компетентності 

випробувальних та калібрувальних 

лабораторій» за стандартами, які 

включені до Переліків національних 

стандартів, які в разі добровільного 

застосування можуть сприйматися як 

доказ відповідності продукції вимогам 

усіх Технічних регламентів, які 

поширюються на продукцію, що 

перевіряється; 

- входити до складу органу з оцінки 

відповідності, включеного до Реєстру 

ООВ, який знаходиться за посиланням: 

https://naau.org.ua/reyestr-akreditovanix-

oov/, призначених Мінекономрозвитку 

України на виконання робіт з оцінки 

відповідності продукції, що 

перевіряється, вимогам технічних 

регламентів; 

- не повинна мати обмежень сфери 

акредитації щодо окремих видів 

випробувань на відповідність 

національним стандартам, які в разі 

добровільного застосування можуть 

сприйматися як доказ відповідності 

продукції вимогам Технічних 

регламентів; 

- мати власне випробувальне обладнання 

для проведення випробувань суттєвих 

вимог технічних регламентів та 

національних стандартів, які в разі 

добровільного застосування можуть 

сприйматися як доказ відповідності 

продукції вимогам Технічних 

регламентів. 

Розмір бюджетного призначення 

визначено Законом України 

«Про державний бюджет 

України на 2021 рік» від 

15.12.2020р. №1082-IX (зі 

змінами внесеними згідно з 

Законом) та за КПКВК 1209040 

«Проведення лабораторних 

випробувань, вимірювань, 

досліджень та експертизи під час 

здійснення державного 

контролю (нагляду)» відповідно 

до затвердженого кошторису на 

2021 рік. 

Очікувана вартість предмета 

закупівлі визначена з 

урахуванням досвіду попередніх 

років за результатами 

проведених закупівель та 

моніторингового аналізу цін на 

ринку з надання зазначених 

послугвипробувальних 

лабораторій, які акредитовані на 

відповідність вимогам ДСТУ 

ISO/IEC 17025:2006 «Загальні 

вимоги до компетентності 

випробувальних та 

калібрувальних лабораторій» за 

стандартами, які включені до 

Переліків національних 

стандартів, які в разі 

добровільного застосування 

можуть сприйматися як доказ 

відповідності продукції вимогам 

усіх Технічних регламентів, які 

поширюються на продукцію, що 

перевіряється. 


