
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: 98310000-9 Послуги з прання і сухого 

чищення (Надання послуги з прання та прасування білизни) 

        3.   Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-01-26-014376-a 

        4.   Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 

Якість надання послуг з прання білизни повинна відповідати вимогам «Інструкції щодо 

надання послуг з прання білизни», затвердженої наказом Українського союзу об’єднань, 

підприємств і організацій побутового обслуговування населення від 27 серпня 2000 року № 

20 ДСТУ 201-04-96 „ Вироби білизняні, оброблені в пральні. Загальні технічні умови”, ДСТУ 

2375-94, ГОСТ 12.2.084-82, ГСТУ 2320-93, ДСП 201-97, ДНАОП 9.0.30-1.06-97 Правила 

охорони праці при експлуатації пралень і лазень, санітарні правила пристрою, устаткування і 

змісту пралень № 979-72, а також технологічним процесам (інструкціям), передбаченим для 

даного виду послуг, інструкції зі збору, сортування, транспортування, зберігання, дезінфекції 

та прання білизни.  

Надання послуг здійснюється відповідно до діючих інструкцій, положень, нормативів та 

Законів України, надання послуг всупереч нормам діючого законодавства та нормативно-

правових актів, що регулюють діяльність в сфері надання послуг прання та прасування 

будуть вважатись як невиконані. За недодержання вищезазначених умов Замовник має право 

відмовитись від прийняття послуг, та вважати обов’язок надання послуг в день та час 

визначений під час замовлення – невиконаний в повному обсязі. 

 

        5. Очікувана вартість предмета закупівлі 70 000 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, 

належну якість виконуваних робіт та бюджетне призначення. 


