
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: 44110000-4 - Конструкційні матеріали 

(керамічна плитка, лінолеум і комплектуючі, піна монтажна) 

        3.   Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-11-24-009115-a 

        4.   Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:    

Вимоги до якості: Товар повинен не мати явних чи прихованих дефектів, не має 

заподіяти збитків Замовнику та особам, які його використовують. Товар з браком  підлягає 

обов’язковій заміні, але всі витрати пов’язані із заміною товару несе Постачальник. У 

випадку відмови Постачальником заміни бракованого товару Замовник може розірвати 

договір раніше встановленого строку. 

  Товар повинен відповідати показникам безпечності та якості. Якість товару повинна 

відповідати діючим на території України державним стандартам, вимогам до якості, умовам 

Договору та підтверджується сертифікатами якості виробника та/або іншими документами 

(копії додаються при постачанні товару). 

  Постачання, завантажувально-розвантажувальні роботи здійснюються транспортом 

Постачальника чи транспортом перевізника за рахунок Постачальника. 

  Загальна вартість   пропозиції  зазначається з урахуванням всіх  витрат  Постачальника  

(витрати  на  транспортування  до  складу Замовника,  навантаження,  розвантаження,  

страхування, сплата  податків  і  зборів,  що сплачуються  або  мають  бути  сплачені, мита, 

інших обов’язкових  платежів, тощо), пов’язаних  з  предметом  закупівлі, у  відповідності до 

вимог цієї документації. 

 Якість товару повинна відповідати вимогам відповідних діючих нормативних 

документів (ГОСТ, ТУ тощо). 

Має бути маркування на українській мові: найменування товару, номер серії, дата 

випуску, термін придатності та інші дані, з необхідними реквізитами виробника, що 

передбачені чиним законодавством України; 

  - гарантійний термін не менше 12 місяців з дня поставки товару. 

 

 

                  

№ 

п/п 

п/п     

Найменуван

ня товару 

Код ДК 

021:20

15 

Технічні та якісні 

характеристики та інші 

характеристики предмета 

закупівлі 

(вид, сорт, розмір, колір і 

т.д.) 

Одиниц

я 

виміру 

 

Кількість 

1. 

Лінолеум Favorit 

Тобаго 2 Tarkett 

3 м 

 

4411-4 

Ширина: 3000,0 (мм) 

Товщина: 3,3 (мм) 

Технічні та якісні 

характеристики предмета 

закупівлі визначені 

м.кв 45 



відповідно до вимог ДСТУ Б 

В.2.7-21:2013; ДСТУ 4049-

2001, ЦУО-0039 

 

2. 

Лінолеум Favorit 

Тобаго 2 Tarkett 

3,5 м 

 

4411-4 

Ширина: 3500,0 (мм) 

Товщина: 3,3 (мм) 

Технічні та якісні 

характеристики предмета 

закупівлі визначені 

відповідно до вимог ДСТУ Б 

В.2.7-21:2013; ДСТУ 4049-

2001, ЦУО-0039 

 

м.кв 81 

3. 

Лінолеум Favorit 

Тобаго 2 Tarkett 

4 м 

 

4411-4 

Ширина: 4000,0 (мм) 

Товщина: 3,3 (мм) 

Технічні та якісні 

характеристики предмета 

закупівлі визначені 

відповідно до вимог ДСТУ Б 

В.2.7-21:2013; ДСТУ 4049-

2001, ЦУО-0039 

 

м.кв 217 

4. 

Плінтус 

стельовий 

Premium Decor 

PM60 (M2) 

2000x60x13 мм 

 

4411-4 

Довжина: 2000,0 (мм) 

Ширина: 13,0 (мм) 

Товщина: 6,0 (мм) 

шт 25 

5. 

Плінтус Cezar 

Easy Dardan М-

228 дуб соммер 

20x60x2500 мм 

  

4411-4 

Призначення для оздоблення 

підлогового покриття 

Довжина: 2500,0 (мм) 

Ширина: 60,0 (мм) 

Товщина: 20,0 (мм) 

Віддінок - дубсоммер 

шт 200 

6. 

Кутник 

внутрішній  

Cezar Easy 

Dardan М-228 

дуб соммер 

  

4411-4 

Призначення для оздоблення 

підлогового покриття 

Тип поверхні – ламінований 

ПВХ. Висота 60мм. Базовий 

колір – дуб соммер.  

шт 102 

7. 

Кутник 

зовнішній Cezar 

Easy Dardan М-

228 дуб соммер 

  

4411-4 

Призначення для оздоблення 

підлогового покриття 

Тип поверхні – ламінований 

ПВХ. Висота 60мм. Базовий 

колір – дуб соммер. 

шт 54 

8. 

Зєднання Cezar 

Easy Dardan М-

228 дуб соммер 

  

4411-4 

Призначення для оздоблення 

підлогового покриття 

Тип поверхні – ламінований 

ПВХ. Висота 60мм. Базовий 

колір – дуб соммер. 

шт 128 



9. 

Комплект 

заглушок Cezar 

Easy Dardan М-

228  1 ліва + 1 

права дуб 

соммер  

 

4411-4 

Призначення для оздоблення 

підлогового покриття 

Тип поверхні – ламінований 

ПВХ. Висота 60мм. Базовий 

колір – дуб соммер. 

шт 43 

10. 

Підлгова плитка 

Cersanit Egzor 

GREY 

 

4411-4 

Призначення – для 

облицювання підлог, для 

внутрішніх робіт. 

Тип поверхні – матовий. 

Розмір 420х420мм. 

Товщина – 9мм. Базовий 

колір – бежево-сірий. 

Зносостійкість – 3 ступінь ( 

750 обертів ). Руйнівне 

навантаження – не менше 

1300 Н. Виготовляються 

згідно ДСТУ Б В.2.7-

282:2011 ( EN 14411:2006 ). 

 

м.кв 52 

11. 

Плитка 

OPOCZNO UA 

KEISY CREAM 

 

4411-4 

Призначення – для 

облицювання стін, для 

внутрішніх робіт. Тип 

поверхні – глянцевий. 

Товщина – 9мм. Розмір 

600х297. Базовий колір – 

кремовий. Виготовляються 

згідно ДСТУ Б В.2.7-

282:2011 ( EN 14411:2006 ). 

м.кв 170 

12. 

Піна монтажна 

Ceresit TS 61 

750 мл 

 
4411-4 

Призначення для 

герметизації дверних блоків. 

Основа – поліуретан. 

Об’єм виходу піни – 35л. 

Об’єм – 750мл. 

Виготовляються згідно 

ДСТУ Б В.2.7-150:2008. 

  

шт 15 

 

        5. Очікувана вартість предмета закупівлі 248 114 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. 


