
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): 03220000-9 Овочі, фрукти та горіхи (огірки) 

        3.   Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-08-16-004548-a 

        4.   Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:    

Огірки ґрунтові, урожай 2022 року. 

Плоди свіжі, цілі, здорові, чисті, непотворні, без механічних пошкоджень, з 

плодоніжкою чи без неї, типові для ботанічного сорту форми і забарвлення, допускаються 

плоди з незначним пожовтінням вершини,  допускаються злегка вигнуті плоди для довго 

спілих і середньо спілих огірків. Допускаються плоди з вирваною плодоніжкою (діаметр 

пошкодження не більше ніж 0,5 см). Без стороннього запаху і присмаку. Довжина огірка не 

більше 12 см. 

Фасовані в сітчасті мішки або ящики(пластмасові, картонні, дерев’яні)без сторонніх 

запахів, чисті та сухі, які забезпечать схоронність та доставку якісної продукції на склад 

Замовника. Фасування по 5-30 кг. 

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», вказаному ДСТУ. 

5.   Очікувана вартість предмета закупівлі 16 800 грн з ПДВ 

       6. Обґрунтування бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета 

закупівлі:  

        Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено аналізом 

загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі, враховуючи динаміку цін на 

товари, доставку, належну якість товару та бюджетне призначення. Середні ціни на даний 

вид товару в літньо-осінній період  складає: огірки 42,00 грн/кг. 

 

 


