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: 03140000-4 Продукція тваринництва та
супутня продукція
3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-01-21-015457-b
4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
Органолептичні та фізико-хімічні показники повинні відповідати вимогам, наведеним у
ДСТУ 5028:2008. Яйця масою віл 53,0 до 62,9,0г, цілі, шкаралупа чиста , не пошкоджена, без
видимих змін структури, без слідів крові чи посліду, сліди від транспортної стрічки не
більше 1/8 площі поверхні яйця. Білок чистий, щільний, світлий, прозорий, без сторонніх
включень. Жовток ледь видимий під час овоскопування, контури не окреслені, займає
центральне положення, може злегка рухатись під час обертання яйця, без кров’яних плям або
смужок. Повітряна камера висотою не більше 6мм.
5. Очікувана вартість предмета закупівлі: 102902,40 грн.
6. 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. Дана постанова передбачає включення в раціон
яйця курячі. Потреба складає 25920 штук. Розрахунок потреби проводився: для курсантів
на рік, для слухачів курсів підвищення кваліфікації – на пів року. Проведено моніторинг
цін на майданчику «Прозоро Маркет»: 4820034210093, 4823090108298, 4820150150013.
Середня ціна становить 3,97 грн/шт.

