
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: 19210000-1 Натуральні тканини (Тканина 

кольору «Полин», переплетення «Ріп-стоп»; тканина кольору «Полин», переплетення «Ріп-

стоп» з водовідштовхуючим просочуванням) 

        3.   Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-02-09-013782-a 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:   

  
 

                  

№ 

п/п 

п/п     

Найменування 

товару 

Код ДК 

021:2015 

Технічні та якісні характеристики та 

інші характеристики предмета 

закупівлі 

(вид, сорт, розмір, колір і т.д.) 

Одиниця 

виміру 

 

Кіль-кість 

1 

Тканина 

кольору 

«Полин», 

переплетення 

«Ріп-стоп»  

 

19210000-1 

Тканина кольору «Полин», 

переплетення «Ріп-стоп» (ш.150 

см)  

Склад: бавовна ≥  65%   

поліефір ≤ 35%  

Поверхнева щільність не менше 

230±12 г/м2 

 

Не допускається 

різновідтінковість тканини!!! 

п/м 630,0 

2 

Тканина 

кольору 

«Полин», 

переплетення 

«Ріп-стоп» з 

водовідштовху

ючим 

просочування

м 

19210000-1 

Тканина кольору «Полин», 

переплетення «Ріп-стоп» з 

водовідштовхуючим 

просочуванням(ш.150 см) 

 

Склад: бавовна ≥  65%   

поліефір ≤ 35%,  

водовідштовхуюче 

просочування, 

Поверхнева щільність не менше 

230±12 г/м2 

 

Не допускається 

різновідтінковість тканини!!! 

п/м 125,0 

 5. Очікувана вартість предмета закупівлі 165 000 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 згідно цінових 

пропозицій. 


