
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 18330000-1 – Футболки та сорочки (Сорочка 

формена з довгим рукавом кольору полину; Сорочка формена з коротким рукавом кольору 

полину; Сорочка формена з довгим рукавом білого кольору) 

 

3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-10-27-011221-a 

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  
Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 23.05.2018 № 413 «Про затвердження опису та зразків форми 

одягу і знаків розрізнення осіб рядового і начальницького складу та курсантів навчальних 

закладів Державної кримінально-виконавчої служби».  

 

5. Обґрунтування бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета 

закупівлі: 

Закупівля речового майна для постійного та перемінного складу відбувається відповідно 

до постанови Кабінету Міністрів України від 14.08.2013 № 578 «Про забезпечення речовим 

майном персоналу Державної кримінально-виконавчої служби»  із змінами і доповненнями, 

внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 07.07.2021 № 692. 

Очікувана вартість предмета закупівлі 18330000-1 Футболки та сорочки розрахована 

виходячи із потреби для Кам’янської  та Хмельницької філій Академії (80 осіб) 

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося на основі 

комерційних пропозицій.  

Найменування ТОВ «Карпати 

Спецодяг» 

ФОП Волошин О.М 

Сорочка з довгим рукавом 430,00 395,00 

Сорочка з коротким рукавом 420,00 390,00 

Середня вартість продукції 412,50 405,00 

 

Сорочка з д.р. полинь 80 од*412,50 грн=33000 грн 

Сорочка з д.р. біла      80 од*412,50 грн=33000 грн 

Сорочка з к.р. полинь 80 од*405,00 грн=32400 грн 

Очікувана вартість складає 98400 грн.  

. 

 
 


