
17.08.2022 

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання коштів» (у редакції 

постанови Кабінету Міністрів від 16.12.2020 № 1266) надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 

 

Найменування предмета 

закупівлі із зазначенням 

коду ЄЗС 

Вид та 

ідентифікатор 

процедури 

закупівлі 

Очікувана 

вартість 

предмета 

закупівлі 

Обґрунтування 

технічних та якісних характеристик 

предмета закупівлі 

очікуваної вартості та/або 

розміру бюджетного призначення 

предмета закупівлі 

Папір А-4 (відповідно до 

ЄЗС ДК 021:2015:  
30190000-7 Офісне 

устаткування та приладдя 

різне) 

Відкриті торги 

ID: UA-2022-08-17-

005866-a 

237 300,00 грн 

Технічні та якісні характеристики 

предмета закупівлі визначено з 

урахуванням реальних потреб і 

оптимального співвідношення ціни та 

якості. Папір повинен бути 

багатоцільовим, для усіх видів 

копіювальних, факсимільних апаратів 

та принтерів, що перебувають у 

користуванні працівників Головного 

управління. З огляду на означене, для 

паперу для друку визначені наступні 

характеристики: 

1. Назва товару: Папір для друку, А4, 

80 г/м², 500 арк., білий 

 

Назва вимоги         Технічні параметри 

Формат паперу А4 (210х297 мм) 

Щільність не менше1 80 г/м² 

Товщина паперу не менше1 106 

мікрон 

Білизна, CIE не менше1 161 % 

Непрозорість не менше1 93 % 

Кількість аркушів в пачці 500 шт. 

Колір білий 

Папір має бути вибілений без 

використання елементарного хлору та 

виготовлений без використання 

важких металів, не містити 

деревинних смол. 

Упаковка повинна повністю зберігати 

та захищати товар від вологи і 

пошкоджень під час транспортування 

та зберігання. 

2. Для підтвердження відповідності 

пропонованого товару зазначеним 

вимогам Учасник надає: 

2.1. Заповнену та підписану 

службовою (посадовою) особою 

учасника, яку уповноважено 

учасником представляти його 

інтереси під час проведення 

процедури закупівлі, довідку за 

формою визначеною у цьому додатку, 

з зазначенням інформації про 

виробника або торгову марку, модель 

або артикул та фактичні технічні 

характеристики запропонованого 

товару та його компонентів; 

3. Документи, що підтверджують 

відповідність запропонованого 

Товару: Скан-копії декларації 

виробника або сертифіката 

якості/відповідності виробників, або 

посвідчення/паспорту якості, 

висновку санітарно-епідеміологічної 

експертизи. Зазначені документи 

повинні бути чинні на момент 

подання тендерних пропозицій. 

Враховуючи те, що ефективність 

проведення публічних закупівель, в 

першу чергу залежить від якісного 

аналізу та визначення існуючих 

потреб, обов’язкового планування 

торгів (тендеру), вивчення ринку 

необхідних товарів, було здійснено 

аналіз фактичного використання 

паперу для друку працівниками 

Головного управління та визначено 

реальну потребу в закупівлі, що 

становить 1 130 пачок. Належна 

робота всіх структурних елементів 

Головного управління потребує 

забезпечення папером для друку. 

Очікувана вартість предмета 

закупівлі визначена методом 

порівняння ринкових цін. При 

визначені очікуваної вартості 

закупівлі враховувалась 

інформація, що міститься в мережі 

Інтернет у відкритому доступі, у 

тому числі в електронній системі 

Prozorro.  

Розмір бюджетного призначення 

для предмета закупівлі 

«Канцелярські товари (відповідно 

до ЄЗС ДК 021:2015:  30190000-7 

Офісне устаткування та приладдя 

різне)» відповідає розрахунку 

видатків до кошторису на 2022 рік 

Головного управління 

Держпродспоживслужби в 

Кіровоградській області за  КПКВК 

0412010 «Керівництво та 

управління у сфері безпечності 

харчових продуктів та захисту 

споживачів». 


