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ДК 021:2015 код 99999999-9: Роботи з моніторингу Органу з 
сертифікації та оцінки відповідності "Метрологія" ННЦ "ІНСТИТУТ 
МЕТРОЛОГІЇ" 2 лоти (ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2017) 

Обґрунтування  
технічних та якісних 
характеристик 
предмета закупівлі 

Причини та обставини, якими керувався замовник під час 
застосування переговорної процедури закупівлі: роботи з моніторингу на 
відповідність вимогам ДСТУ EN ISO /IEC 17021-1:2017 згідно Закону 
України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності» здійснюють 
акредитовані органи з оцінки відповідності (далі – ООВ). Згідно із розділом 
2 ст. 6 Закону України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності»  
акредитація та моніторинг здійснюється національним органом з 
акредитації України. Згідно зі ст. 11 Закону України «Про акредитацію 
органів з оцінки відповідності» Національний орган з акредитації України 
проводить моніторинг шляхом періодичного здійснення нагляду та/або 
повторних оцінок акредитованих органів, а на підставі звернень, поданих у 
встановлених законодавством випадках, або скарг, пов'язаних з діяльністю 
акредитованих органів - здійснення у разі необхідності їх позачергових 
оцінок. Акредитовані органи з оцінки відповідності на підставі ст. 12 
Закону України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності» 
зобов'язані оплачувати всі роботи, пов'язані з їх акредитацією та 
моніторингом. ООВ «Метрологія» НАЦІОНАЛЬНОГО НАУКОВОГО 
ЦЕНТРУ  «ІНСТИТУТ МЕТРОЛОГІЇ» є акредитованим органом з оцінки 
відповідності відповідно до ДСТУ EN ISO /IEC 17021-1:2017, повинен 
доводити та доводить шляхом акредитації та моніторингу у Національному 
агентстві з акредитації України згідно з вимогами Закону України «Про 
акредитацію органів з оцінки відповідності», а саме: ООВ «Метрологія» 
ННЦ «ІНСТИТУТ МЕТРОЛОГІЇ» на відповідність вимогам ДСТУ EN ISO 
/IEC 17021-1:2017. Згідно із ст. 6 Закону України «Про акредитацію 
органів з оцінки відповідності» Національний орган з акредитації України 
є державною організацією, яка утворюється центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері 
економічного розвитку. Положення про національний орган з акредитації 
України затверджується центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку. 
Центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 
державної політики у сфері економічного розвитку є Міністерство 
економіки України. На виконання ст. 6 Закону України «Про акредитацію 
органів з оцінки відповідності» Міністерством розвитку економіки, 
торгівлі та сільського господарства України затверджено наказом від 
13.07.2020р. № 1318 Положення про національне агентство з акредитації 



України (НААУ), де зазначено, що національним органом з акредитації є 
Національне агентство з акредитації України (НААУ) (ідентифікаційний 
код 26196207), де зазначено, що національним органом з акредитації є 
Національне агентство з акредитації України та в п. 8 наказу визначило 
основні функції НААУ відповідно до покладених на нього завдань, в тому 
числі: - акредитація органів з оцінки відповідності, у тому числі прийняття 
рішень про акредитацію, відмову в акредитації, розширення та обмеження 
сфери акредитації, тимчасове зупинення і поновлення дії та скасування 
атестата про акредитацію; -проведення моніторингу за відповідністю 
акредитованих ним органів з оцінки відповідності вимогам акредитації 
(далі – моніторинг) шляхом здійснення нагляду, проведення повторних та 
позачергових оцінок. На підставі вищевикладеного, роботи з моніторингу 
Органу з сертифікації та оцінки відповідності «Метрологія» ННЦ 
«ІНСТИТУТ МЕТРОЛОГІЇ» 2 лоти (ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2017) 
в т.ч: роботи з моніторингу за відповідністю акредитованого органу з 
оцінки відповідності Органу з сертифікації та оцінки відповідності 
«Метрологія» НАЦІОНАЛЬНОГО НАУКОВОГО ЦЕНТРУ «ІНСТИТУТ 
МЕТРОЛОГІЇ» (далі – ООВ) вимогам акредитації шляхом здійснення 
нагляду, роботи з внесення змін, що стосуються акредитації ООВ, роботи з 
прийняття рішення щодо проведеного моніторингу за відповідністю 
акредитованого органу з оцінки відповідності Органу з сертифікації та 
оцінки відповідності «Метрологія» НАЦІОНАЛЬНОГО НАУКОВОГО 
ЦЕНТРУ «ІНСТИТУТ МЕТРОЛОГІЇ» (далі – ООВ) вимогам акредитації 
шляхом здійснення нагляду, роботи з прийняття рішення щодо внесення 
змін, що стосуються акредитації ООВ здійснює лише Національне 
агентство з акредитації України (НААУ). Документи, що підтверджують 
наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі: - Закон 
України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності»; - Закон 
України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності»; - Наказ 
Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 
України № 1318 від 13.07.2020 р.  про затвердження Положення про 
Національне агентство з акредитації України (НААУ) (ідентифікаційний 
код 26196207). Найменування учасника: Національне агентство з 
акредитації України (НААУ). 
 
 

Обґрунтування  
розміру бюджетного 
призначення 

Закупівля здійснюється за рахунок коштів від господарської діяльності  

Обґрунтування  
очікуваної вартості 
предмета закупівлі 

Очікувана вартість закупівлі становить 69 173,45  грн. з ПДВ в т.ч. за 
лотом 1 – 51 683,45 грн з ПДВ, за лотом 2 – 17 490,00 грн з ПДВ. 

У розрахунку вартості врахована інформація з отриманих цінових 
пропозицій та прайс-листів Національного агентства з акредитації України 
(НААУ) на момент вивчення ринку. 

До очікуваної вартості закупівлі включаються усі витрати 
постачальника, у тому числі податки та інші збори, інші обов’язкові 
платежі. 

 
 


