
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: 18110000-3 Формений одяг (кітель і штани формені з 

кантом, кітель і спідниця формена ) 

        3.   Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-03-22-009027-a  

 

        4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:   

 Особливі вимоги до предмету закупівлі: 

 

Основна тканина костюмна напіввовняна кольору полину – давальницька; 

Допоміжні матеріали та фурнітура –Учасника, а саме: підкладка синтетична чорного 

кольору щільність не менше 210 г/м2, бязь чорна, сукно малинового кольору та фурнітура. 

 

Пакування: по 1 одиниці на плечики, накриті поліетиленовим пакетом. 

 

Після підписання договору обов’язково провести попередній індивідуальний обмір 

кожної людини по розмірам і ростам за адресою м. Чернігів, вул. Гонча, 34 

Під час пошиття костюмів провести одну примірку, підігнати костюм по фігурі для 

кожної особи. Примірку проводити на території Замовника. 

Вимоги щодо якості товару: 

КІТЕЛЬ І ШТАНИ З КАНТОМ 

Виготовляються з давальницької напіввовняної тканини кольору полину, однобортний, 

напівприлягаючого силуету, з відкладним коміром та лацканами, центральною бортовою 

застібкою на 4 петлі та формені ґудзики з гербом. 

Пілочки з відрізними боковими частинами, виточками по талії, двома верхніми 

накладними кишенями з бантовими складками та фігурними клапанами, які застібаються на 

петлі та формені ґудзики з гербом, двома боковими прорізними кишенями з фігурними 

клапанами. 

Спинка із швом посередині, який закінчується шліцею. 

Рукава двошовні з фігурними обшлагами. Уздовж верхнього краю обшлагів вшито кант 

малинового кольору. 

На підкладці з верхніми внутрішніми прорізними кишенями з листочками, які 

застібаються на начіпну петлю та ґудзик. 



Штани з пришивним поясом, кишенями у бокових швах, прорізною кишенею з 

клапаном на правій задній половинці, що застібається на ґудзик внутрішньою навісною 

петлею. 

У бокових швах лампас завширшки 2 см або кант 0,5 см з обох боків малинового 

кольору. 

Штани застібаються на ґудзики на поясі (або на гачок з петлею та один ґудзик) і 

застібка блискавка у середньому шві передніх половинок. На поясі пришито хомутики під 

ремінь. 

Передні половинки на підкладці, з м’якими складками, задні – з двома виточками. 

Тканина давальницька: напіввовняна тканина полинового кольору. 

 Зразок костюму форменого чоловічого (кітель і штани з кантом (лампасом)): 

 

 

 

КІТЕЛЬ І СПІДНИЦЯ 

Виготовляються з давальницької напіввовняної тканини полинового кольору, 

однобортний, напівприлягаючого силуету, на підкладці, з відкладним коміром та лацканами, 

з центральною бортовою застібкою на 3 петлі та формені ґудзики з гербом. 

Пілочки з відрізними боковими частинами, виточками по талії, боковими прорізними 

кишенями з фігурними клапанами. 

Спинка із швом посередині. 

Рукава двошовні, з фігурними обшлагами. Уздовж верхнього краю обшлагів вшито 

кант малинового кольору. На підкладці з верхніми внутрішніми прорізними кишенями з 

листочками, які застібаються на начіпну петлю та ґудзик. 

Спідниця прямого силуету, з пришивним поясом, який застібається на ґудзик, із 

застібкою блискавка в середньому або лівому боковому шві. Спідниця двошовна або 

тришовна, з двома виточками на передній половинці та чотирма на задній. 

Задня половинка із швом посередині, який закінчується шліцею. Низ оброблений швом 

«упідгин». Спідниця на підкладці до низу. 

 

 



 

 

 

 

 

Зразок костюму форменого жіночого (кітель і спідниця): 

 

Зі зразками Замовника можна ознайомитись у будні дні з 9:00 до 17:00 за адресою:  м. 

Чернігів, вул. Гонча, 34, за попередньою домовленістю за тел. 063 62 33 560. 

 

Костюми формені за розмірами повинні відповідати типовим фігурам 

військовослужбовців відповідно до ГОСТ 23167-91. 

  
 

        5. Очікувана вартість предмета закупівлі 420 775 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. 


