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 18230000-0 Верхній одяг
різний (Джемпер)
3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-11-02-012035-a
4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
Джемпер з напіввовняної пряжі полинового кольору, з V-подібним вирізом
горловини, розширеною лінією плеча. Уздовж лінії плеча погон-хлястик.
На пілочках на ділянці плеча та рукавах на зовнішній стороні передпліччя накладки з
плащової тканини. Низ виробу, манжети рукавів і бейка горловини вив’язані
«резинкою».
Матеріали ВИКОНАВЦЯ: напіввовняна пряжа полинового кольору 30% вовна, 70%
ПАН.
Основні, допоміжні матеріали та фурнітура –Учасника.
Пакування: по 1 одиниці в поліетиленовий пакет за рахунок Учасника.
Маркування повинно відповідати вимогам цих технічних умов та ГОСТ 19159-85.
Етикетка з маркуванням повинна бути виготовлена із тканих або трикотажних стрічок з
хімічних матеріалів, стійким до зносу. Інформація, що міститься на етикетці, повинна
відображатися українською мовою методом друку та легко читатись протягом усього терміну
експлуатації спідниці.
- Етикетка пришивається на штани та спідницю в поясі. Повинна містити наступну
інформацію: - модель продукту; - розмір у відповідності з ДСТУ EN 13402-1; - номер партії
постачання; - рік виготовлення;- назва або товарний знак заводу-виробника, - маркування
символами щодо догляду за комплектом згідно ДСТУ ISO 3758:2005; інша інформація, що
надається виробником, що на його думку повинен знати кожен користувач.
- Якість товару повинна відповідати вимогам державних стандартів або технічних умов,
що діють на території України.
5. Очікувана вартість предмета закупівлі: 35000 грн.00 коп.
6. 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 кримінальновиконавчої служби» із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету
Міністрів України від 07.07.2021 № 692. Очікувана вартість предмета закупівлі ДК
021:2015 18230000-0 Верхній одяг різний (Джемпер) розрахована виходячи із потреби
для Академії Державної пенітенціарної служби, 14027, м. Чернігів, вул. Шевченка,

103. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося на основі
комерційних пропозицій.

Цінова пропозиція
№
1

Назва
Од
Штани формені(лампас) Шт

Ціна
895-00

2

Штани формені(кант)

Шт

870-00

3

Спідниця формена

Шт

770-00

4

Джемпер

Шт

780-00

Примітки
Основна тканина - нв,
«Беркут» або аналог,
індивідуальний пошив.
Основна тканина -нв, «Беркут»
або аналог, індивідуальний
пошив.
Основна тканина -нв, «Беркут»
або аналог, індивідуальний
пошив.
Нв, згідно ТЗ замовника

