
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: 18330000-1 Футболки та сорочки (cорочка формена з 

довгим рукавом кольору полину, cорочка формена з коротким рукавом кольору полину, 

сорочка формена з довгим рукавом білого кольору, футболка кольору полину) 

        3.   Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-03-23-004688-a  

        4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:   

 Особливі вимоги до предмету закупівлі:  

 

Матеріали ВИКОНАВЦЯ:  

- тканина сорочкова кольору полину та білого кольору 67% поліефір, 33% віскоза, 

поверхнева щільність не менше 160 г/м2. 

- допоміжні матеріали та фурнітура ґудзики в колір основної тканини. 

- для футболки тканина: 100% х/б, кольору полину, допоміжна тканина змішана та 

фурнітура гудзик в колір основної тканини. 

 

Пакування кожної одиниці виробу в пакет та по 5 одиниць в пачці. 

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

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

Олександрівна. 

Вимоги щодо якості товару: 

 

СОРОЧКА ФОРМЕНА  

(Сорочка формена з довгим рукавом кольору полину, сорочка формена з 

коротким рукавом кольору полину, сорочка формена з довгим рукавом білого кольору) 

 

Виготовляється у відповідності до зразку з сорочкової тканини білого та полинового 

кольору, із суцільно викроєним поясом, застібкою до низу на 7-9 ґудзиків: 1 – на стійці 

коміра, 4-6 – на пілочці, 2 – на поясі (в залежності від розміру).  

Пілочки з верхніми накладними кишенями з бантовими складками і фігурними 

продубльованими клапанами, які застібаються на ґудзики з вушком. Підборта пілочок 

продубльовані, обробляються швом «у підгин з закритим зрізом» шириною 35 мм із основної 

тканини імітуючи планку. 

Спинка з кокеткою, з двома складками. Шов пришивання кокетки до спинки 

настрочений на кокетку на 0,2 см від шва з’єднання. 



Пояс стягнутий у бокових швах трьома регулюючими еластичними стрічками 

шириною 0,7 см.  

Рукава сорочки з довгими рукавами вшивні одношовні або двошовні, з пришивними 

манжетами, продубльованими клейовим матеріалом, які застібаються на ґудзики з вушком. 

По шву пришивання манжета на верхніх частинах рукавів закладено по одній складці на 

відстані 5,5 см від шлиці в бік ліктьового шва, лишка рукава закладена у складку по шву 

зшивання рукава. Знизу рукавів – шліци, які застібаються на петлю та ґудзик. 

Рукава сорочки з короткими рукавами вшивні, короткі. Зріз низу рукава двічі 

загинають на виворіт на ширину манжета і прострочують з лицьової сторони на відстані 0,5-

0,6 см від згину. Край рукава відгинають на лицьову сторону, утворюючи манжет.  

Комір відкладний з відрізною стійкою, продубльований двома шарами клейового 

матеріалу, з пластиковими вставками в куточках коміра. 

Для кріплення погон на кокетці спинки у плечовий шов вшито по два хомутики 

(довжина 3,7-4 см ширина 1,5-2 см) і обметано по три-чотири не прорізні петлі.  

По планкам пілочок, клапанам, складкам кишень, манжетам та поясу прокладені 

оздоблювальні строчки на відстані 0,2 та 0,7 см від краю. По коміру та стійці – на відстані 0,2 

см. Кишені настрочені на пілочки швом 0,2 та 0,7 см. Шви пришивання клапанів настрочені 

на пілочки швом 0,5 см. 

Нитки та ґудзики повинні відповідати кольору основної тканини, або гармонувати з 

нею. 

 

 

Зразок сорочки форменої з довгим рукавом та коротким рукавом: 

 

 

 

 

 

ФУТБОЛКА КОЛЬОРУ ПОЛИНУ  

(З КОРОТКИМ РУКАВОМ) 

Виготовляється з бавовняного трикотажного полотна полинового кольору, з короткими 

рукавами, із накладною нагрудною кишенею з хлястиком та гудзиком та прямими 

кокетками-накладками на ділянці плеча із змішаної тканини кольору полину, пришивною 



горловиною, обробленою гладкопофарбованим трикотажним еластичним полотном кольору 

полину.  

 

 

 

Зразок футболки кольору полину: 

 

  

 

  

  
 

        5. Очікувана вартість предмета закупівлі 309 500 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. 


