
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 44170000-2 Плити, листи, стрічки та фольга, 

пов’язані з конструкційними матеріалами 

        3.   Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-11-30-013135-a 

        4.   Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:    

закупівлі технічні вимоги до 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. 

  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. 

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; 

 

 

                  № 

п/п 

п/п     

Наймену- 

вання 

товару 

Код ДК 

021: 

2015:    

Технічні та якісні 

характеристики та інші 

характеристики предмета 

закупівлі 

(вид, сорт, розмір, колір і т.д.) 

Оди-

ниця 

вимі-

ру 

 

Кіль- 

кість 

1 Кромка 

ПВХ 22х0,6 

Дуб сонома  

4417-2 Товщина, мм: 0,5 - 0,6  

Ширина, мм: 22  

Декор: деревоподібний  

Матеріал: ПВХ  

Колір: Дуб сонома 

Кількість в бухті: не більше 300 м.п.  

 м. п. 300 

2 Кромка 

ПВХ 22х0,6 

Дуб сонома 

трюфель 

4417-2 Товщина, мм: 0,5 -0,6  

Ширина, мм: 22  

Декор: деревоподібний  

Матеріал: ПВХ  

Колір: Дуб сонома труфель 

Кількість в бухті: не більше 300 м.п. 

м.п. 1500 

https://kronas.com.ua/ua/kromochnye-materialy-1052/kromka-pvcabs-129/maag-1389/drevesnye-dekory-1390/d431-dub-sonoma-pfleiderer-maag-22h06
https://kronas.com.ua/ua/kromochnye-materialy-1052/kromka-pvcabs-129/maag-1389/drevesnye-dekory-1390/d431-dub-sonoma-pfleiderer-maag-22h06
https://kronas.com.ua/ua/kromochnye-materialy-1052/kromka-pvcabs-129/maag-1389/drevesnye-dekory-1390/d431-dub-sonoma-pfleiderer-maag-22h06


3 Кромка 

ПВХ 22х0,6 

Дуб шамони 

4417-2 Товщина, мм: 0,5 - 0,6  

Ширина, мм: 22  

Декор: деревоподібний  

Матеріал: ПВХ  

Колір: Дуб шамони темний 

Кількість в бухті: не більше 300 м.п. 

м.п. 600 

4 Кромка 

ПВХ 22х0,6 

Дуб Аркан-

зас темний 

4417-2 Товщина, мм: 0,5 - 0,6  

Ширина, мм: 22  

Декор: деревоподібний  

Матеріал: ПВХ  

Колір: Дуб арканзас темний 

Кількість в бухті: не більше 300 м.п. 

м.п. 300 

5 Кромка 

ПВХ 22х2 

Дуб Аркан-

зас темний 

4417-2 Товщина, мм:2 

Ширина, мм: 22  

Декор: деревоподібний  

Матеріал: ПВХ  

Колір: Дуб арканзас темний 

Кількість в бухті: не більше 300 м.п. 

м.п. 200 

6 Кромка 

ПВХ 22х0,6 

Оріх лісний 

4417-2 Товщина, мм: 0,5 - 0,6  

Ширина, мм: 22  

Декор: деревоподібний  

Матеріал: ПВХ  

Колір: Оріх лісний темний 

Кількість в бухті: не більше 300 м.п. 

м.п. 900 

7 Кромка 

ПВХ 22х2 

Оріх лісний 

4417-2 Товщина, мм: 2  

Ширина, мм: 22  

Декор: деревоподібний  

Матеріал: ПВХ  

Колір: Оріх лісний темний 

Кількість в бухті: не більше 300 м.п. 

м.п. 100 

8 Кромка 

ПВХ 42х2 

Оріх лісний 

4417-2 Товщина, мм: 2  

Ширина, мм: 42  

Декор: деревоподібний  

Матеріал: ПВХ  

Колір: Оріх лісний темний 

Кількість в бухті: не більше 300 м.п. 

м.п. 50 

9 Кромка 

ПВХ 22х0,6 

Білий 

4417-2 Товщина, мм: 0,5 -0,6  

Ширина, мм: 22  

Декор: гладкий білий  

Матеріал: ПВХ  

Колір: Білий 

Кількість в бухті: не більше 300 м.п. 

м.п. 300 

10 Кромка 

ПВХ 22х0,6 

Вільха 

4417-2 Товщина, мм: 0,5 - 0,6  

Ширина, мм: 22  

Декор: деревоподібний  

Матеріал: ПВХ  

Колір: Вільха  

Кількість в бухті: не більше 300 м.п. 

м.п. 300 

        5. Очікувана вартість предмета закупівлі 35 200 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. 


