
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 39510000-0 Вироби домашнього текстилю 

        3.   Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-11-12-006033-a  

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  
Закупівля речового майна для постійного та перемінного складу відбувається 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14.08.2013 р. № 578 «Про 

забезпечення речовим майном персоналу Державної кримінально-виконавчої служби» із 

змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 07.07.2021 

р. №692. 

Вироби суцільнокроєні, без надставок, без швів по середині. Обробка запошивальним  

швом. 

Підковдра відбілена 145*214 см  з боковим розрізом; 

Простирадло відбілене  145*214 см; 

Наволочка відбілена  50х60 з клапаном  шириною 20 см; 

Рушник вафельний білий  45*90 см, підрубка з обох сторін.  

Матеріали для виготовлення ВИКОНАВЦЯ:  

- Тканина – бязь відбілена, 100% бавовняна, щільність повинна бути не менше 145 г/м2. 

- Тканина – полотно вафельне біле, 100% бавовняна, щільність повинна бути не менше 

210 г/м2. 

- нитки білі. 

 5. Очікувана вартість предмета закупівлі: 184000 грн. 00 коп. 

6. Обґрунтування бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета 

закупівлі:  
Очікувана вартість предмета закупівлі 39510000-0 Вироби домашнього текстилю 

розрахована виходячи із річної потреби. 

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося на основі 

комерційних пропозицій.  

Найменування Простирадло, 

грн 

Підковдра, 

грн 

Наволочка, 

грн 

Рушник, 

грн 

ТОВ «Промстиль-Україна» 132,00 280,00 65,00 36,00 

ФОП Василенко І.О. 120,00 260,00 60,00 30,00 

ТОВ «Північна промислова група» 180,00 340,00 70,00 18,00 

Середня вартість продукції, грн 144,00 293,33 65,00 28,00 

простирадло 400 од*144,00=57600,00 грн; 

підковдра  320 од*293,33=93865,60 грн; 

наволочка 400 од*65,00=26000,00 грн; 

рушник 230 од*28,00=6440,00 грн 

 


