
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): Зернові культури та картопля. 

        3.   Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-07-14-008047-a 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:    

Картопля  врожаю  2022  року, вирощена у природних умовах, без перевищеного вмісту 

хімічних речовин. Розмір бульб по найбільшому поперечному діаметру повинен бути не 

менше 50 мм, із здоровою шкіркою та відсутністю будь-яких захворювань чи плям на 

поверхні.  

Картопля має   бути свіжою  без гнилі, без надривів шкіри, глибоких порізів, тріщин, що 

зачіпляють м’якоть, не допускаються коренеплоди зі сторонніми запахами. 

Зеленуваті коренеплоди не допускаються. Не допускається наявність бульб ушкоджених 

сільськогосподарськими шкідниками, ураженими хворобами, вмістом пестицидів, токсичних 

елементів, мікотоксинів та нітратів. Не допускається наявність землі, яка прилипла до 

бульби, наявність органічних та мінеральних домішок (соломи, бадилля, каміння та ін.). 

Запах і смак – властиві даному ботанічному сорту, без стороннього запаху і смаку.  

Продукція повинна відповідати діючим Державним стандартам України (ДСТУ, ГОСТ, 

ТУ.У, без додавання стимуляторів росту, гормональних препаратів, пестицидів, кормових 

антибіотиків, консервантів і барвників, відповідати та не суперечити вимогам що зазначені в 

Законах України: «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових 

продуктів», «Про дитяче харчування», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного 

благополуччя населення», наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про 

затвердження Державних санітарних норм та правил «Медичні вимоги до якості та 

безпечності харчових продуктів та продовольчої сировини», наказу Міністерства охорони 

здоров’я України та інших нормативних стандартів що діють на території України. 

5. Очікувана вартість предмета закупівлі 350 000 грн з ПДВ. 

        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 

картоплі. Потреба складає: ЛОТ1: Картопля (місце доставки Академія Державної 

пенітенціарної служби) - 4000 кг, ЛОТ2: Картопля (місце доставки ТВВ "Хмельницька 

філія Академії Державної пенітенціарної служби") - 9800 кг, ЛОТ2: Картопля (місце 

доставки ТВВ "Хмельницька філія Академії Державної пенітенціарної служби") - 3700 кг. 

Проведено моніторинг цін  на майданчику «Прозоро Маркет». Середня ціна становить 20 

грн/кг. 


