
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: 15130000-8 М’ясопродукти (Лот #1: 

Консерва м’ясна (місце доставки Академія Державної пенітенціарної служби (м.Чернігів)/ 

Лот #2: Консерва м’ясна (місце доставки ТВВ «Кам’янська філія Академії Державної 

пенітенціарної служби»)/ Лот #3: Консерва м’ясна (місце доставки ТВВ «Хмельницька філія 

Академії Державної пенітенціарної служби)). 

        3.   Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-10-31-003650-a 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  

Консерва м’ясна  

Консерва м’ясна свинна в жестяній банці ємністю 525 г. Виготовлена відповідно ДСТУ 4450. 

Відповідність іншим вимогам діючого санітарного законодавства України, нормам 

харчування. Товар не повинен містити небезпечні для організму людини речовини, в тому 

числі штучні барвники, консерванти, ароматизатори, ГМО. Смак притаманний м’ясній 

консерві, не допускається присмак згірклого масла і наявних сторонніх присмаку і запаху. 

Без пошкодження тари. На кожній одиниці товару повинна бути наступна інформація: назва 

харчового продукту, назва та адреса підприємства-виробника, вага нетто, дата виготовлення, 

термін придатності та умови зберігання, дані про харчову та енергетичну цінність. 

Виготовлена в 2022 році. Загальний термін придатності 4 роки.  

Для підтвердження технічним, якісним вимогам до предмета закупівлі, встановленим 

замовником, учасник повинен надати: Декларацію виробника або Оригінал протоколу 

досліджень (випробувань) про безпечність та відповідність товару (або належним чином 

завірена копія, або копія, завірена лабораторією, що видала документ) або експертного 

висновку про безпечність товару, наданого акредитованою лабораторією на ім’я учасника 

або виробника продукції із проведеними лабораторними дослідженнями партії товару, яка 

планується до постачання (дійсний на момент подачі пропозиції). 

Маркування предмету закупівлі повинні відповідати вимогам законодавства України, 

нормативно-правовим актам Кабінету Міністрів України. На кожній одиниці фасування 

товару або на одному з торцевих боків кожного ящика повинно бути нанесено маркування, 

що ідентифікує партію, до якої належить харчовий продукт, фарбою, яка не змивається та не 

має запаху, за допомогою трафарету, штампа, наклеювання етикетки або вкладення під 

упаковку етикетки із зазначенням: найменування та адреса підприємства-виробника; 

найменування та вид, термічний стан; вага нетто; дата виготовлення; термін придатності та 

умови зберігання; позначення нормативних документів у відповідності до супровідних 

документів на поставку товару. Маркування на етикетці повинно забезпечити чітке читання 

державною мовою у доступній для сприйняття формі. 



Кожна партія харчових продуктів повинна супроводжуватись документами, що 

підтверджують безпечність та якість харчових продуктів, у тому числі забезпечують їх 

простежуваність, відповідно до Закону України “Про основні принципи та вимоги до 

безпечності та якості харчових продуктів”. 

 

        5. Очікувана вартість предмета закупівлі 797 220 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, бюджетне призначення та проведення моніторингу 

цін  на майданчику «Прозоро Маркет» середня ціна на консерву м’ясну становить  107,50 

грн/банку. 

 


