
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

1. Назва предмета 

закупівлі 

«Формений одяг (Формений одяг та аксесуари)», код за 

ДК 021:2015 –   18110000-3 

2. Обґрунтування 

технічних та 

якісних 

характеристик 

предмета закупівлі 

Технічні та якісні характеристики предмета 

закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та з 

урахуванням вимог нормативних документів у цій 

сфері. 

Відповідно  до наказу  № 301 «Про затвердження 

Правил охорони життя людей на водних об’єктах 

України» МВС України, від 04.05.2017 р., із змінами, 

внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх 

справ № 629 від 29.07.2019 р., частини ІІІ. Вимоги до 

рятувального поста, його складу та оснащення пункту 

9. Форма матросів-рятувальників, плавців-

рятувальників має складатися з головного убору, 

шортів (брюк) червоного кольору, футболки (сорочки, 

куртки) жовтого кольору. Дана уніформа необхідна для 

виконання плавцями-рятувальниками своїх зобов’язань 

у літній оздоровчий сезон 2022 року згідно зі чинним 

законодавством. 

Затверджений форменний одяг відповідно до наказу 

КП «Плесо» № 143  «Про забезпечення форменим 

одягом» від 23.01.2021 р. з метою демонстрації 

приналежності до організації безпеки та супроводження 

лайфсейвінг програм на об’єктах водної рекреації, 

зміцнення дисципліни та підвищення корпоративної 

культури. Згідно з наказом затверджено 3 комплекти 

форменного сезонного одягу: 

«Комплект літнього форменного одягу» складається 

з головного убору, шортів (брюк) червоного кольору, 

футболки (сорочки, куртки) жовтого кольору а також 

стрічки для свистка, сумки для зберігання особистих 

речей, купальника жіночого та плаща від дощу. 

«Комплект літнього додаткового одягу» складається 

з футболки червоної, штанів червоних та худі для 

супервайзерів та оперативних, реглан жовтого кольору 

для роботи Лайфгардів в погану погоду. 

«Комплект зимового «одягу» для роботи в 

Водохрещу, що складається з куртки теплої жовтого 

кольору, штанів теплих жовтого кольору, шапки з 

логотипом.  

 



3. Обґрунтування 

очікуваної вартості 

предмета закупівлі, 

розміру 

бюджетного 

призначення 

Очікувану вартість закупівлі розраховано на підставі 

закупівельних цін шляхом проведення ринкових 

консультацій відповідно            до Примірної методики 

визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, 

затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства України  від 

18.02.2020 № 275.  

За результатами отриманих комерційних пропозицій, 

середня вартість товару, що є предметом закупівлі, 

становить 555 176,00грн з ПДВ.  

Розмір бюджетного призначення на зазначену 

закупівлю складає 555 176,00грн з ПДВ. 

 

 


