
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 15330000-0 Оброблені овочі та фрукти. 

        3.   Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-11-30-011489-c  

       Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  
Горох колотий.  

Крупа без сторонніх домішок та шкідників, не пріла. Колір від світло жовтого до темно-

зеленого. Розфасована у поліпропіленові мішки по 25 або 50кг, без ГМО, обов’язкова наявність 

якісних посвідчень на кожну партію товару.   

Товар повинен відповідати показникам безпечності та якості для харчових продуктів, 

що передбачені чинним законодавством, в тому числі згідно Закону України «Про основні 

принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» та відповідному ДСТУ.  

4. Очікувана вартість предмета закупівлі: 5 238 грн 

        5. Обґрунтування бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета 

закупівлі: Закупівля продовольства для харчування курсантів та слухачів відбувається у 

відповідності до постанови КабМінУ від 29.03.2002 року№ 426 «Про норми харчування 

військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань та Державної служби 

спеціального зв’язку та захисту інформації, поліцейських, осіб рядового та начальницького 

складу підрозділів Державної фіскальної служби, осіб рядового, начальницького складу 

органів і підрозділів цивільного захисту», де визначено чіткий перелік продовольства та 

можливі заміни. Необхідно провести закупівлю вищезазначеного продовольства для 

харчування курсантів Академії та слухачів Хмельницької, Кам’янської філій на майданчику 

«Прозоро Маркет» через Е-каталог на загальну суму 5 238 грн 


