
18.08.2022 

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 

Канцелярські товари 

(відповідно до ЄЗС ДК 

021:2015:  30190000-7 

Офісне устаткування та 

приладдя різне) 

Відкриті торги 

ID: UA-2022-08-18-

008950-a 

57 308,00 грн 

Технічні характеристики товару: 

1. Стікери-закладки пластикові з 

клейким шаром 45*12 

Колір пластику: неон. 

Асорті: 5 кольорів по 30 шт. 

Тип: закладка з клейким шаром, в 

індивідуальній блістерній упаковці. 

Розмір паперу: 45*12 мм. 

2. Блок паперу з клейким шаром 76*76 

Колір паперу: асорті, пастельні. 

Тип: блок паперу з клейким шаром, в 

індивідуальній блістерній упаковці. 

Розмір паперу: 76*76 мм. 

Щільність паперу: 75 г/м2. 

Кількість аркушів: 100 листів. 

3. Скоби № 10/6  

Скоби до степлера № 10/6. 

У картонній коробці 1000 скоб. 

Скоби виготовлені зі сталі. 

Призначені для скріплення 

документів з використанням степлера. 

Можуть скріпити до 12 аркушів. 

4. Скоби № 24/6  

Скоби до степлера № 24/6. 

У картонній коробці 1000 скоб. 

Скоби виготовлені зі сталі. 

Призначені для скріплення 

документів з використанням степлера. 

Можуть скріпити до 20 аркушів. 

5. Олівець з гумкою 

Графітовий олівець з заточеним 

грифелем. Твердість: НВ.  

Трьохгранний корпус, з гумкою.  

Матеріал корпусу: деревина.  

Покриття: кольоровий лак.  

6. Фарба штемпельна  

Фарба на водній основі. 

Колір: синій. 

Об’єм: 30 мл. 

7. Скріпки 28 мм 

Скріпки канцелярські закруглені, 

нікельовані. Розмір: 28 мм. 

Упаковані в картонну коробку по 100 

шт.  

8. Клей ПВА  

Клей ПВА з ковпачком дозатором. 

Основа - PVA (полівінілацетат). 

Об’єм - 200мл. 

9. Файли  

Формат: А4.   

Фактура: глянцева. 

Щільність: 40 мкм. 

Кількість в упаковці: 100 шт. 

10. Ніж канцелярський 

Пластиковий корпус, лезо шириною 

18 мм 

11. Папка на зав’язках картонна 

«Справа» 

Формат: А4. 

Пака картонна на зав’язках білого 

кольору. 

Картон 260 г/м2. 

12. Папка – швидкозшивач з прозорим 

верхом 

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 

офісного канцелярського приладдя 

працівниками Головного 

управління та визначено реальну 

потребу в закупівлі. Належна 

робота всіх структурних елементів 

Головного управління потребує 

забезпечення офісним 

канцелярським приладдям. 

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». 



 

Папка – швидкозшивач з прозорим 

верхом. 

Формат: А4. 

З перфорацією. 

Колір: асорті. 

13. Біндер 25 мм  

Біндери чорного кольору, металевий 

затиск для паперу шириною 25 мм., 

12 шт. в упаковці. 

14. Біндер 51 мм 

Біндери чорного кольору, металевий 

затиск для паперу шириною 51 мм., 

12 шт. в упаковці 

15. Стрічка поліпропіленова з липким 

шаром  

Стрічка поліпропіленова з липким 

шаром  

48*200 м, 40 мкм, прозора. Без лого. 

16. Стрічка клейка  

Стрічка клейка 18*10 м, прозора. 

17. Кольоровий папір  

Набір кольорового паперу А4 80г/м2 

(100 арк.),  

інтенсив-мікс 5*20. 

18. Конверти немарковані С4  

Конверт С4 (229х324), білий, 

немаркований. 

19. Конверти немарковані С5  

Конверт С5 (162х229), білий, 

немаркований. 

20. Нитка канцелярська  

Нитка для прошивки документів, 1300 

г, капронова, (бабіна) 

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. 


