
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): 5710000-8 Готові корми для сільськогосподарських та 

інших тварин 

        3.   Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-11-01-010450-a 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:    

Товар поставляється в непрозорій упаковці, яка унеможливлює його псування або 

пошкодження під час його транспортування. Відвантаження, доставка до місця поставки 

Товару та розвантаження Товару на склад Замовника здійснюється Учасником власними 

силами і транспортом. 

 

№ Назва товару Код за ДК 021:2015 Кількість 

товару 

Одиниц

я 

виміру 

1 
Повноцінний корм 

для дорослих собак 

15710000-8 - Готові корми для 

сільськогосподарських та інших 

тварин 

2502 кг 

 

ВИМОГИ ЗАМОВНИКА ДО ТОВАРУ: 

Назва параметру Технічні вимоги 

 

Повноцінний корм для дорослих собак великих порід (вагою 

понад 25 кг)  

Вміст: Протеїн – не менше 26% 

Жири – не менше 12% 

Добавки (в 1 кг):Харчові 

добавки: 

Вітамін A:  не менше 13 000 MО  

Вітамін D3: не менше 1300 MО  

Вітамін Е: не менше  90 мг 

Аналітичні компоненти: Протеїн – не менше 26% 

Жири – не менше 12% 

Пакування Непрозора упаковка, що передбачена виробником ємкістю від 

15 кг до 18 кг 

Загальні вимоги до пакування та маркування: 

1. Упаковка повинна повністю зберігати та захищати товар від пошкоджень під час 

транспортування та зберігання. Матеріал мішків повинен забезпечити зберігання товару в 

умовах підвищення вологості повітря.  



2. Товар, який постачається, повинен бути таким, що не перебував в експлуатації, 

термін та умови його зберігання не порушено. 

3. Якість товару повинна відповідати Державним стандартам або сертифікатам якості 

згідно діючого законодавства України для даного типу, про що Учасник повідомляє в 

довільній формі. 

4. Маркування має бути виконане державною мовою, типографським способом, згідно 

з законодавством України, містити всю необхідну інформацію: назва товару, назва та адреса 

підприємства-виробника, вага, склад, дата виготовлення, термін придатності, умови 

зберігання, дані про харчову та енергетичну цінність. У маркуванні повинно бути зазначено 

рекомендовані виробником норми годівлі собак у залежності від їх активності та ваги. 

5. Очікувана вартість предмета закупівлі 157 626 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.  

Потреба складає: 2502 кг. 

Середні ціни на даний вид товару на момент оголошення процедури в електронній системі 

закупівель складає: 63,00 грн/кг. 

 


