
  

 

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. Місцезнаходження: вул. Гонча, 34, м. Чернігів, 14000;  

2. Інформація про предмет закупівлі: 

         2.1. Найменування предмету закупівлі: Надання послуги зі знезараження речового майна в 

приміщеннях Академії та відокремлених відділеннях (ДК 021:2015 - 85140000-2  Послуги у сфері 

охорони здоров’я).    

        2.2.Для забезпечення епідеміологічної безпеки в приміщеннях Академії та відокремлених           

         відділеннях, необхідно проводити знезараження речового майна в приміщеннях. 

        Кількість товару, або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 

№ 

п

/

п 

Найменув

ання 

товару 

Код ДК 

021:2015 

Технічні та якісні характеристики та 

інші характеристики предмета 

закупівлі 

(вид, навантаження, швидкість, 

пропускна здатність) 

Одиниця 

виміру 
Кіль

кіст

ь 

Ціна 

за шт 

Ціна 

загаль 

на 

1 Послуги у 

сфері 

охорони 

здоров’я 

різні 

85140000-

2 
Адреса надання послуги – вул. 

Гонча 34, м. Чернігів, вул. 

Шевченка, 103, м. Чернігів;  
Надання послуги зі знезараження 

речового майна в приміщеннях з 

01.03.2022 по 31.12.2022 включно. 

комплект 

(один 

матрац, 

одне 

одіяло, 

одна 

подушка, 

підковдра, 

наволочка, 

простирад

ло). 

360 56,30 20268,

00 

2 Послуги у 

сфері 

охорони 

здоров’я 

різні 

85140000-

2 
Адреса надання послуги –

Хмельницька обл., Хмельницький 

р-н., с. Давидківці, вул. Лісова,1;  
Надання послуги зі знезараження 

речового майна в приміщеннях з 

01.03.2022 по 31.12.2022 включно. 

комплект 

(один 

матрац, 

одне 

одіяло, 

одна 

подушка). 

162 42,00 6804,0

0 

3 Послуги у 

сфері 

охорони 

доров’я 

різні 

85140000-

2 
Адреса надання послуги –м. 

Кам'янське, вул. Колеусівська,39 ; 

Надання послуги зі знезараження 

речового майна в приміщеннях з 

01.03.2022 по 31.12.2022 включно. 

комплект 

(один 

матрац, 

одне одіяло, 

одна 

подушка 

360 19,80 7128,0

0 

 

 

 

 



Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі: 
 

    Виконавець зобов'язується: 

1. Забезпечити надання Послуг у терміни та обсяги, визначені Договором. 

2. Забезпечити надання Послуг у відповідності із умовами Договору та діючого законодавства у 

даній сфері Послуг. 

3. Належним чином оформлювати первинні документи, що стосуються надання Послуг. 

4. Забезпечити надання Послуг виробничим персоналом, який має відповідну кваліфікацію та 

дозвільні документи на право надання послуг. 

5. Інформувати  Замовника за його запитом про хід надання Послуг. 

6. Повідомити Замовника про виникнення в процесі надання послуг обставин, що можуть викликати 

неможливість одержання очікуваних результатів, недоцільність надання Послуг, порушення строків 

та (або) якості надання Послуг. 

7. У разі виявлення недоліків у наданих послугах під час прийняття їх  Замовником, або при виявленні 

недоліків між плановими обробками - безкоштовно усувати недоліки. 

8. Під час надання Послуг забезпечити та підтримувати заходи з техніки безпеки, охорони праці та 

пожежної безпеки відповідно до законодавства України. 

Строк надання послуг: з моменту укладення договору і до 31.12.2022 року 

 

4 

 

Очікувана вартість: 

 

34200,00 грн. 

5 Обґрунтування бюджетного 

призначення та очікуваної вартості 

предмета закупівлі: 

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі 

здійснювалося із застосуванням проведеного 

моніторингу цін, шляхом здійснення пошуку, збору та 

аналізу загальнодоступної інформації про ціну послуги 

(тобто інформація про ціни, що містяться в мережі 

інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих 

торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в 

електронній системі закупівель «Прозоро», тощо) з 

урахуванням індексу інфляції, зміни курсів іноземних 

валют очікувана вартість предмета закупівлі складатиме 

34200,00 (Тридцять чотири тисячі двісті гривень 00 

копійок). 


