
УПРАВЛІННЯ АДМІНІСТРАТИВНИМИ БУДИНКАМИ 

УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ АПАРАТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ  

технічних та якісних характеристик закупівлі спеціальний робочий одяг різний розміру бюджетного 

призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних 

коштів» (зі змінами)) 

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Управління 

адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України, код ЄДРПОУ 

26252302, адреса: 01009 м. Київ, вул. Банкова, 6-8. 

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 й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Код ДК 021:2015 - «18130000-9 Спеціальний 

робочий одяг Спеціальний робочий одяг різний»» 

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги, UA-2021-09-24-005648-c. 

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 660890,00 грн. з ПДВ. 

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної 

інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики 

визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства 

розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275 із змінами.  

Розмір бюджетного призначення: фінансування закупівлі здійснюється відповідно до затвердженого річного 

плану на 2021 рік. 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. Термін постачання: протягом 30 

днів з моменту прийняття Заявки чи в термін, вказаний в Заявці, але не пізніше 20.12.2021р. 

Якісні та технічні характеристики заявленої кількості спеціального одягу визначені з урахуванням реальних 

потреб підприємства, оптимального співвідношення ціни та якості, нормативних документів до даного виду 

товару. 

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних 

характеристик предмета закупівлі:  

Найменування 

Товару 
Технічні характеристики 

Орієнтовний вигляд 

готового Товару 

Куртка чоловіча 

утеплена 

Куртка призначена для виконання робіт в умовах 

знижених температур.  

Захисні елементи: вітрозахисний планка, 

внутрішні трикотажні манжети на рукавах, 

застібка: на блискавці, закрита планкою на 

липучці. Комір- стійка, капюшон: з’ємний на 

блискавці. 

Візуальні елементи захисту: 

світлоповертаюча стрічка шириною 5 см на 

частинах переду, спинки, рукавах, по низу 

штанів. Регулювання по ширині: по талії 

куртки. Кишені нагрудні та бокові: 

 

 

 

 

 

 

 



напівоб'ємні накладні з клапанами, в верхніх 

кишенях куртки клапан на двох липучках.                                                                                                                                                            

Тканини верху: Ріп- стоп з мембранним 

покриттям, водовідштовхувальними і 

теплообмінними властивостями.  

Склад-100% поліестер. Водонепроникність - не 

менше 10 000 мм. водного стовпа  згідно ДCТУ 

EN 20811:2004; Стійкість до стирання - не 

менше 10 000 циклів згідно ДСТУ EN 

ISO12947-2:2005, щільність - не менше 170g 

/m2. 

Утеплювач:  холософт 300г\м. 

На лівій нагрудній кишені нанесена скорочена 

назва замовника – УАБ. Розміром: висота 3,5 

см, ширина 7 см. Метод нанесення - 

термодрук. 

Розмірна сітка буде уточнюватись на етапі 

укладення Договору про закупівлю. 

Колір: темно-синій, волошкові вставки. 

 

Костюм чоловічий 

робочий 

Костюм складається з куртки та штанів.  

Куртка: дві нагрудних накладних кишені з 

клапанами, кишеня для мобільного телефону, 

дві кишені для ручки/олівця, дві нижні 

накладні кишені, одна внутрішня кишеня. 

Застібка на блискавці YKK із захисним 

клапаном. Пояс на металевій кнопці  зі 

вставками з еластичної тасьми. Регульовані 

манжети рукавів на ґудзиках. 

Світловідбиваючий кант на грудях і спині.  

 На лівій нагрудній кишені нанесена скорочена 

назва замовника – УАБ. Розміром: висота 3,5 

см, ширина 7 см. Метод нанесення - 

термодрук. 

 Штани:  дві бічних кишені, одна кишеня з 

клапаном на стегні, дві задні накладні кишені, 

кишеня для інструменту. Петля для 

інструменту.                                                                                                                                   

Підсилювальні накладки на колінах з 

кишенями для амортизаційних вкладишів.  

 Світловідбиваючий кант у верхній частині 

накладок та на кишені на стегні та для 

інструменту.  

  Пояс зі вставками з еластичної тасьми по 

спинці. Пояс має шльонки, шльовка ззаду 

посилена.  

 Тканина: бавовна – не більше 35%, поліестер - 

не менше 65%.  

 

 

 

 

 



Переплетіння – саржеве, щільність тканини: 

250г /м.  Розривне навантаження згідно ДСТУ 

EN ISO13934-1:2018 за основою - не менше 

1600, по утку 900. Стійкість до стирання 65000 

циклів згідно ДСТУ EN ISO12947-2:2005.                                                                                                                                                                          

Відповідає: Oeko-Tex Standard 100 (тканина не 

обробляється і не містить шкідливих хімічних 

речовин). 

Розмірна сітка буде уточнюватись на етапі 

укладення Договору про закупівлю. 

Колір: сіро-чорний, синьо-чорний,чорний 

Костюм жіночий 

робочий 

Костюм складається з куртки та 

напівкомбінезона. 

Куртка: дві нагрудних накладних кишені з 

клапанами, кишеня для мобільного телефону, 

дві кишені для ручки/олівця, дві нижні 

накладні кишені, одна внутрішня кишеня. 

Застібка на блискавці YKK із захисним 

клапаном. Пояс на металевій кнопці  зі 

вставками з еластичної тасьми. Регульовані 

манжети рукавів на ґудзиках. 

Світловідбиваючий кант на грудях і спині.  

 На лівій нагрудній кишені нанесена скорочена 

назва замовника – УАБ. Розміром: висота 3,5 

см, ширина 7 см.Метод нанесення - термодрук. 

 Напівкомбінезон: одна нагрудна накладна 

кишеня на блискавці, дві бічних кишені, одна 

кишеня з клапаном на стегні, дві задні накладні 

кишені, кишеня для інструменту. Петля для 

інструменту.   

 Ширина поясу регулюється еластичною 

тасьмою на  спині.                                                                                                                                 

Бретелі з еластичною тасьмою. Застібки на 

полімерні карабіни. Підсилювальні накладки 

на колінах з кишенями для амортизаційних 

вкладишів. Світловідбиваючий кант у верхній 

частині накладок та на кишені на стегні та для 

інструменту.                                                                                      

Тканина: бавовна – не більше 35%, поліестер - 

не менше 65%.  

Переплетіння – саржеве, щільність тканини: 

250г /м.  Розривне навантаження згідно ДСТУ 

EN ISO13934-1:2018 за основою – не менше 

1600, по утку 900. Стійкість до стирання 65000 

циклів згідно ДСТУ EN ISO12947-2:2005.                                                                                                                                                                          

Відповідає: Oeko-Tex Standard 100 (тканина не 

обробляється і не містить шкідливих хімічних 

речовин). 

 

 



Розмірна сітка буде уточнюватись на етапі 

укладення Договору про закупівлю. 

Колір: зелено-чорний, синьо-чорний 

Костюм жіночий 

для працівників 

побутового 

персоналу  

Костюм складається з блузи та штанів.  

Блуза: подовжена, на зав'язках по лінії талії, 

центральною бортовою застібкою на гудзики, 

відкладним коміром і рукавом 3/4. Має три 

накладні кишені та  розрізи з боків. 

Деталі бірюзового кольору: комір, пояс, низ 

рукава, верхня частина кишень.  

На лівій нагрудній кишені нанесена скорочена 

назва замовника – УАБ. Розміром: висота 3,5 

см, ширина 7 см. Метод нанесення - 

термодрук. 

Штани: одноколірні, прямі, без кишень, пояс 

на резинці. 

Тканина костюму: 60% бавовна, 40% 

поліестер, щільність 160 г/м2. 

Розмірна сітка буде уточнюватись на етапі 

укладення Договору про закупівлю. 

Колір: бірюзовий або васильковий, згідно 

замовлення. 

 

 

 

 Костюм жіночий 

для працівників 

обслуговуючого 

персоналу 

 

 

Костюм складається з блузи та штанів.  

Блуза: Куртка подовжена 

напівприталеного  силуету, пілочки с запахом 

та поясом. Пояс завязується на 

спинці.  Посадку на фігурі забезпечують 

вертикальні рельєфи. На поличках розташовані 

накладні кишені. Рукав довжиною вище ліктя. 

Колір: світло бузковий. 

На лівій пілочці нанесена скорочена назва 

замовника – УАБ. Розміром: висота 3,5 см, 

ширина 7 см. Метод нанесення - термодрук. 

Штани: одноколірні, прямі, без кишень, пояс 

з еластичною тасьмою. Колір: сірий 

Тканина: 60% бавовна, 40% поліестер, 

щільність 160 г/м2. 

Розмірна сітка буде уточнюватись на етапі 

укладення Договору про закупівлю. 

 

 

 

 Халат жіночий 

робочий  

Халат прямого силуету з центральною 

застібкою  на ґудзиках, коротким рукавом. 

Пілочка з рельєфом від плечового шва і до 

низу виробу, з бічною накладною кишенею, що 

входить в рельєф і бічний шов, з 

горизонтальною лінією входу в кишеню.  На 

 



лівій пілочці нагрудна накладна кишеня. Халат 

має білу окантовку на рукавах і кишенях. 

На лівій нагрудній кишені нанесена скорочена 

назва замовника – УАБ. Розміром: висота 3,5 

см, ширина 7 см. Метод нанесення - 

термодрук. 

Тканина: 60% бавовна, 40% поліестер, 

щільність 160 г/м2. 

Халат виготовляється в колірній гамі: бірюзовий 

або васильковий, світло бузковий. Халат у 

кількості 199 шт і костюм жіночий жіночий 

для працівників побутового персоналу (позиція 

№5 цієї Таблиці) повинні бути однакового 

кольору. Халат у кількості 1 шт світло 

бузковий. 

Розмірна сітка буде уточнюватись на етапі 

укладення Договору про закупівлю. 

 

Жилет жіночий  

утеплений 

Жилет напівприталеного силуету з притачною 

утеплюючою підкладкою (синтепон щільність 

100), центральною застібкою на "блискавку", 

коміром стійкою, внутрішня частина якого 

виконана з флісу. Жилет стандартно 

укомплектований двома боковими прорізними 

кишенями. 

Тканина «Оксфорд»: 100% поліестер, 

щільність 210г/м2., утеплювач: синтепон. 

Колір: темно-синій. 

Розмірна сітка буде уточнюватись на етапі 

укладення Договору про закупівлю. 

 

 

 

 


