
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. Замовник: 

1.1. Найменування: Академія Державної пенітенціарної служби;  

1.2. Код: за ЄДРГІОУ: 08571788; 

1.3. Місце знаходження: вул. Гонча, 34,  м. Чернігів,14000. 

2. Інформація про предмет закупівлі: 

       2.1. Найменування предмету закупівлі: ДК 021:2015: 98310000-9  Послуги з прання і сухого чищення. 

   Кількість товару, або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 

 

 

                  

№ 

п/п 

п/п     

Найменування 

товару 

Код ДК 

021: 

2015 

Технічні та якісні 

характеристики та інші 

характеристики 

предмета закупівлі 

(вид, сорт, розмір, 

колір і т.д.) 

Одиниця 

виміру 

 

Кількість 
Ціна 

загальна 

1. 

Надання послуг 

з прання 

білизни та 

хімічного 

чищення 

текстильних 

виробів 

9831-9 

Виконавець 

зобов’язується у 2022 

році надавати 

Замовнику послуги 

щодо прання та 

хімічного чищення 

текстильних виробів, а 

саме: 

 1. Постачання і 

транспортування, 

прання, сушіння, 

прасування і 

сортування всієї 

білизни (постільна 

білизна, наволочки), 

використовуваної 

Замовником. 

 2. Приймання білизни 

повинно здійснюватися 

поштучно, з внесенням 

кількості одиниць по 

видах до спеціального 

документу - накладної, 

яку веде Учасник. 

Після приймання 

кожної окремої партії 

білизни у накладній 

проставляється підпис 

уповноваженої особи, 

яка здає білизну. 

3. Прання білизни 

здійснюється з 

додержанням усіх норм 

та правил для прання 

білизни з 

використанням 

допустимих 

        кг 3568,3 
92775.80 

грн. 



дезінфікуючих засобів, 

а при карантинних 

заходах здійснювати 

посилену дезінфекцію 

білизни. 

4. Оброблена в пральні 

Учасника (Виконавця) 

білизна має бути без 

плям і бруду різного 

походження, бути 

чистою, випрасуваною і 

не мати підпалин, дір, 

інших дефектів, крім 

тих, що позначені у 

квитанції під час 

приймання замовлення, 

не мати перекосів, 

зім’ятих місць, бути 

рівномірно 

просушеною та сухою,  

не мати запаху 

хімічних препаратів, 

тощо. Вологість не 

повинна бути більшою 

12%. 

5. Комплексне 

обслуговування по 

пранню білизни 

повинно здійснюватися 

протягом 1  дня. У разі 

виявлення претензій від 

замовника стосовно 

якості чи цілісності 

випраної білизни 

виконавець повинен на 

протязі 1-го робочого 

дня їх ліквідувати. 
             - 

 

  

2.2.  Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:  31341, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, 

село Давидківці, вул. Лісова, 1. 

2.3. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: до 31.12.2022 року. 

Обґрунтування доцільності закупівлі: Для забезпечення Відділення чистою білизною та хімічним  чищенням 

виробів. Виконавець зобов’язується у 2022 році надавати Замовнику послуги щодо прання та хімічного 

чищення текстильних виробів, які включають постачання і транспортування, прання, сушіння, прасування і 

сортування всієї білизни (постільна білизна, наволочки), використовуваної Замовником. Вся білизна 

доставляється Виконавцем в чистому стані. Виконавець несе відповідальність за повернення білизни в 

чистому вигляді протягом 72 годин. 

Розрахунковою одиницею між Замовником та Виконавцем даних послуг є 1 (один) кілограм (кг) постільної 

білизни наволочок. 

Обсяги: кількісні та якісні характеристики регламентовані відповідно до фактичних прорахованих обсягів 

прання , а саме 3568,3 кг. на рік.з урахуванням державного замовення по навчанню слухачів. 

3. Ціна: сформована з врахуванням за результатами моніторингу та середньостатистичних цін. 

 

 



 


