Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру
бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710
«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))
1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань, його категорія: Академія Державної пенітенціарної служби,
14000, м. Чернігів, вул. Гонча, 34, код згідно з ЄДРПОУ – 08571788, категорія замовника юридичні особи, які є підприємствами, установами, організаціями та їх об’єднання, які
забезпечують потреби держави або територіальної громади
2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним
словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно
кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин
предмета закупівлі (лотів) (за наявності): ДК 021:2015 021:2015:35740000-3
Симулятор бойових дій (мультимедійний тир для бойової зброї)
3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-10-27-011884-a
4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
Закупівля проводиться з метою покращення якості навчання, надання практичної
спрямованості в питаннях вмілого використання та застосування вогнепальної зброї під час
виконання службових обов'язків співробітниками Державної кримінально-виконавчої служби
України згідно Закону України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України» від
23.06.2005 р. №2713-IV, наказу Міністерства юстиції України. «Про затвердження Положення
про проходження первинної професійної підготовки та підвищення кваліфікації особами
рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України» №
4091/5 від 26.12.2018р, наказу Міністерства юстиції України «Про затвердження Положення
про організацію професійної підготовки осіб рядового і начальницького складу Державної
кримінально-виконавчої служби України» № 1675/5 від 08.09.2015р., наказу Державного
департаменту України з питань виконання покарань «Про курс стрільб із стрілецької зброї для
осіб рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи» № 86 від
17.05.2001р., приміщення тиру Академії ДПтС (25 метрів) має бути обладнано мультимедійним
тиром для бойової зброї, застосування якого під час проведення практичних занять з бойової
(вогневої) підготовки дозволить персоналу, курсантам і слухачам протягом короткого часу
приймати виважене, відповідальне, законне рішення на використання або застосування
вогнепальної зброї та вести прицільну стрільбу з бойової зброї.
5. Обґрунтування бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета
закупівлі:
Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося із застосуванням
проведеного моніторингу цін, шляхом здійснення пошуку, збору та аналізу загальнодоступної
інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому
доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі
закупівель «Прозоро», тощо) з урахуванням індексу інфляції, зміни курсів іноземних валют

очікувана вартість предмета закупівлі складатиме 400 000 (чотириста тисяч) гривень .

