
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: 03220000-9 Овочі, фрукти та горіхи (Капуста, 

морква, буряк, цибуля) 

        3.   Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-08-16-009039-a 

        4.   Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:    
Буряк. Урожай 2022 року. Плоди нового врожаю, невеликого діаметру від 10см. 

Коренеплоди свіжі однорідного кольору, без пошкоджень, плям, не заражені 

сільськогосподарськими шкідниками. Буряк повинен відповідати вимогам існуючих 

стандартів та технічним вимогам. Свіжий, цілий, без тріщин на кореневищі. Фасування 

продукції – сітки по 15-30 кг. Буряк столовий має бути салатного сорту, свіжим, вирощеним 

в природних умовах без перевищеного вмісту хімічних речовин, чистим, достатньої зрілості, 

без сторонніх запахів, механічного пошкодження. Не допускаються коренеплоди, що 

підморожені, із гниллю та сторонніми запахами. Товар повинен бути без ГМО та  

відповідати ГОСТ, ДСТУ, ТУ які діють на момент проведення процедури закупівлі на 

території України. 

Капуста. Урожай 2022 року. Капуста білоголова нового врожаю, вирощена в природних 

умовах, без перевищеного вмісту хімічних речовин. Головки свіжі, цілі, чисті, цілком 

сформовані, непророслі, очищена від пошкодженого листя, не заражена 

сільськогосподарськими шкідниками, відповідної форми та кольору, без дефектів. Упаковка 

– сітка 25-30 кг. Не допускається капуста підморожена, що загнила, із стороннім запахом. 
Товар повинен бути без ГМО та відповідати ГОСТУ, ДСТУ, ТУ які діють на момент проведення 

процедури закупівлі на території України. 

Морква. Урожай 2022 року. Морква має бути свіжою, столовою, вирощеною в природних умовах, без 

перевищеного вмісту хімічних речовин, чиста, здорова, достатньої зрілості, без ознак гнилі, без 

сторонніх запахів, механічного пошкодження та пошкодження шкідниками. Не допускаються 

коренеплоди, що підморожені, та зі сторонніми запахами.  Упаковка – сітка 20-25кг.  Товар повинен 

бути без ГМО та відповідати ГОСТУ, ДСТУ, ТУ які діють на момент проведення процедури 

закупівлі на території України. Коренеплоди світлого насиченого кольору, довжиною 12-15см. 

Коренеплоди свіжі однорідного кольору, без пошкоджень, плям.  
Цибуля. Урожай 2022 року. Цибуля ріпчаста нового врожаю має бути свіжою, зрілою, 

чистою, цілою, вирощеною в природних умовах, без перевищеного вмісту хімічних речовин, 

сухою, не пророслою. Цибулини D= 8-10см. Цибулини тверді, свіжі однорідного кольору, 

без пошкоджень, темних вологих плям, не заражені  сільськогосподарськими шкідниками, 

без ознак гнилі. Не допускається цибуля підморожена, що загнила, із стороннім запахом. 

Товар повинен бути без ГМО та відповідати ГОСТУ, ДСТУ, ТУ які діють на момент 

проведення процедури закупівлі на території України. 

 

        5. Очікувана вартість предмета закупівлі 107 055 грн з ПДВ 

        6. Обґрунтування бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета 

закупівлі: Розрахункова потреба складає капуста – 2700 кг, буряк – 670 кг, морква – 230 кг, 

цибуля – 200 кг. Ціна на овочі сформована в результаті моніторингу цін на майданчику 

Прозоро маркет у імовірних постачальників.  


