
 

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 бюджетних коштів”) 

  

 1. Предмет закупівлі: Канцелярське приладдя, шредери (ДК 021:2015 

“30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне”). 

 2. Вид процедури: відкриті торги. 

 3. Номер оголошення закупівлі: UA-2021-09-13-002664-a. 

 4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета 

закупівлі:  

Для лоту №1 – Канцелярське приладдя. 

№ 
зп 

Найменування 
товарів 

Характеристики  товару  Кіль-кі

сть  

1.  Книга обліку 96 

аркушів, клітинка            
Обкладинка:   тверда, проклеєна ламінованим папером, 

Аркуші: білий офсетний папір, щільністю 60г / м2 

Кількість аркушів: 96 аркушів, у клітинку  

70 

2.  Книга обліку 48 

аркушів, клітинка                     
Обкладинка: м’який кольоровий картон щільністю 200 г/м2, 

Аркуші: білий офсетний папір, щільністю 60г / м2 

Кількість аркушів: 48 аркушів, у клітинку  

70 

3.  Блокнот А5 Формат: A5 

Тип: блокнот на пружині 

Аркушів:48 

Линівка: Клітина 

Обкладинка м’який кольоровий картон 200 г / м2 

Колір:  синій  

110 

4.  Лоток для паперу 
горизонтальний, 
металевий сітка 
3-секційний  

Лоток горизонтальний, двоярусний, матеріал - металева сітка, скіс на 

передній частині дозволяє легко витягати потрібні документи, розмір 

лотку - 350 *295 *263 мм Призначений для папок, журналів і листів 

формату А4. Колір: чорний. 

60 

5.  Лоток вертикальний 
метал сітка чорний  

Лоток вертикальний, матеріал - металева сітка, відкрита передня 

частина, розміри лотку не менше 100*220*300 мм. Призначений для 

папок, журналів і листів формату А4. Колір: чорний. 

50 

6.  Швидкозшивач 
пластиковий  А-4  

Швидкозшивач пластиковий формату А4 з верхнім прозорим листом із 

перфорацією. На тильній стороні є карман с пластиковою смугою 

білого кольору, з можливістю вказання змісту. Із щільного пластику 

товщиною (верх/низ) 150/180 мкм, фактура "ГЛЯНЕЦЬ". Колір асорті. 

130 

7.  Папка реєстратор  Папка - реєстратор для листів та файлів А4.  

Матеріал - цільна картонна обкладинка з одностороннім покриттям 

PVC із змінним індексом і кільцем для захвату на торці. Механізм у 

середині – дуговий прижим у кількості 2 шт., шириною 40 мм. 

Кольори: синій, чорний, зелений  

100 



№ 
зп 

Найменування 
товарів 

Характеристики  товару  Кіль-кі

сть  

8.  Клей олівець 8 г   Клей - олівець, виготовлений на основі PVP. Колір: прозорий. Легко 

змивається водою, зберігає клеючі властивості при низькій  

температурі. Надійно та швидко склеює папір, фотографії, картон, 

текстиль та інші поверхні, не деформуючі їх і не змінюючи колір. 

Строк придатності 5 років. Не містить розчинників і штучних 

барвників, не має різкого запаху. 8 грам. 

100 

9.  Клей олівець 15 г   Клей - олівець, виготовлений на основі PVP. Колір: прозорий. Легко 

змивається водою, зберігає клеючі властивості при низькій  

температурі. Надійно та швидко склеює папір, фотографії, картон,  

текстиль та інші поверхні, не деформуючі їх і не змінюючи колір. 

Строк придатності 5 років. Не містить розчинників і штучних 

барвників, не має різкого запаху. 15 грам. 

100 

10.  Олівці 
чорнографітний, НВ 

Олівець чорно графітний , матеріал корпусу чорне дерево , 

шестигранний, твердість HB. Довжина — 175 мм. Ударостійкий 

грифель 2,2 мм, заточений. 

135 

11.  Олівці графітний, НВ Олівець зроблений без використання деревини, графітний з гумкою. 

Ідеальна центровка грифелю. Довжина 190 мм. Заточений. Корпус - 

5-шарове фарбування та покриття лаком, шестигранний. Колір 

корпусу - асорті 

215 

12.  Скотч 19 мм х 7,5 м  
прозорий в діспенсері  

Стрічка клеюча канцелярська, одностороння, прозора, шириною 

18мм, довжиною не менше 20 м у диспенсорі. Не боїться вологи, не 

темніє з часом. Має сильний клеючий шар. Тип Равлик, має 

вбудований сталевий ніж для відрізання стрічки. 

35 

13.  Прапорець закладка  

5 кольорів по 25 шт.  

Індекси кольорові пластикові з клейким шаром НЕОН. Насищенні 

неонові кольори, не менше 125 шт. (5 блоків х 25 шт). Розмір 45х12 

мм.  

250 

14.  Ніж канцелярский     Ніж канцелярський, 18 мм, з механічним фіксатором лез, пластиковий 
корпус 

40 

15.  Маркер для дошки 4 
кольори 

Маркер для сухостираєма дощок, чорнило на водній основі, не 

токсичні, конусоподібний наконечник. Основа чорнило – спиртова, 

товщина лінії 2-4 мм. Колір – різнокольорові: червоний, зелений, 

синій, чорний  

40 

16.  Ручка ролер  
Schneider "Topball 845" 

0,3 мм синяя 

Матеріал корпусу: Пластик  

Тип: Ролер, Капілярна  

Товщина линії письма: 0,3 мм 

Грип: Відсутній  

Клип: Пластиковий  

Змінність стержня: Одноразовий  

Колір чорнил: Синій  

Колір корпусу: Синій, Чорний  

Діаметр шарика: 0,5 мм 

80 

17.  Скріпки канцелярські  Скріпки п'ятикутні нікельовані.  Розмір: 28 мм. В пачці  100 шт. 100 

18.  Чинка для олівців Тип: Електрична 

Кількість отворів: 1 

5 



№ 
зп 

Найменування 
товарів 

Характеристики  товару  Кіль-кі

сть  

автоматична Матеріал корпусу: Пластик 

Кількість лез:      1 

Особливості: з контейнером для стружки 

Живлення        2 х АА 

19.  Дошка маркерна 
поворотна 1200х1000 
мм 

Тип поверхні – емаль, для написання маркером, матеріал поверхні – 

метал, колір поверхні – білий, розмір 1200х1000 мм, спосіб установки 

– напільна, на коліщатах. 

6 

20.  Папка з логотипом 
установи 

Матеріал – папір чорний крейдований матовий 

Плотність – 350 г/м
2  

Нанесення логотипу установи способом тиснення фольгуванням 
сріблястим кольором згідно з макетом* 

250 

21.  Щоденник А5 

недатований з 
логотипом установи 

Кількість сторінок - 288 

Матеріал обкладинки - бумвініл 

Тип - недатований 

Тиснення - фольгування сріблястим кольором, логотип установи 

згідно макету** 

Колір блоку - білий 

Колір обкладинки - чорний  

Щільність, г/м2 - 70 

150 

22.  Календар офісний з 
логотипом установи 
на 2022 рік  

Рік – 2022. 

Розмір – 297х620 мм,  

тип – настінний, квартальний, з бігунком, 

Оформлення – у верхній частині фоновий малюнок, логотип і назва 

установи згідно з макетом***. 

60 

23.  

Листівки вітальні до 
Нового року і Різдва  

Матеріал – папір 300 г/м
2 

Розмір 15х10 см 

Друк згідно з макетом ****, з двох сторін 

100 

24.  
Листівки вітальні «з 
міжнародним 
жіночим днем»  

Матеріал – папір 300 г/м
2 

Розмір 15х10 см 

Друк згідно з макетом *****, з двох сторін 

100 

25.  

Листівки вітальні «з 
днем народження» 

Матеріал – папір 300 г/м
2 

Розмір 15х20 см, (складається навпіл) 

Друк згідно з макетом ******, з однієї сторони  

25 

 

* https://drive.google.com/file/d/1FOaN4z76bilZ0EffEc7zThFwxps0cRyO/view?usp=sharing 

** 

https://buromax.kiev.ua/ua/buromax/kilkist-storinok-288/
https://buromax.kiev.ua/ua/buromax/material-obkladinki-bumvinil/
https://buromax.kiev.ua/ua/buromax/tip-nedatovaniy/
https://buromax.kiev.ua/ua/buromax/tisnennya-folguvannya/
https://buromax.kiev.ua/ua/buromax/kolir-bloku-biliy/
https://buromax.kiev.ua/ua/buromax/kolir-siniy/
https://buromax.kiev.ua/ua/buromax/schilnist-g-m2-70/
https://drive.google.com/file/d/1FOaN4z76bilZ0EffEc7zThFwxps0cRyO/view?usp=sharing


https://drive.google.com/file/d/1MhT2IHxUiLvlENVsUxTWYqAWDHxEN9WO/view?us

p=sharing 

*** 

https://drive.google.com/file/d/1zM_1ig29lp3EQoBhvRf70Ee6f99Vacgi/view?usp=sha

ring 

**** 

https://drive.google.com/file/d/17Mn4Kk7d7HWFB-m7f5zxvz0UKn9WgWM6/view?usp=sharing 

***** https://drive.google.com/file/d/1EGdtkNUQ8lwW8yJQyP_AmgvihUsGLYYe/view?usp=sharing 

****** https://drive.google.com/file/d/17D8ycu-F7Nmem3odP6aN4Fldg_HnntMr/view?usp=sharing 

 

Для лоту № 2 – Шредери  

 

№ з/п Найменування 
Од. 

вим. 
К-ть  Технічні характеристики 

1.  Шредер ShredMark 1830М шт. 10 

Рівень секретності DIN 66399 для паперу – Р-4;  

Рівень секретності DIN 32757 – 4;  

Розмір фрагментів – 5х12 мм  

Різання — папір, пластикові картки, скоби, 

скрепки, CD-диски;  

Знищує за один раз - 18 арк. 70 г/м2 ; 16 арк. 80 

г/м2 ;  

Ширина різу – 218 мм;  

Об'єм кошика - 30 літрів;  

Рівень шуму –60 дБ;  

Робочий цикл “вкл”/”вимк”, хв 20/60 

Автоматичний старт/стоп; Реверс; Термозахист 

двигуна від перевантажень; Блокування роботи при 

відкритій корзині; Автостоп при переповненому 

кошику; Індикатор — переповнення кошика, 

перегрів, переповнення корзини, замяття бумаги, 

відкрита дверка, готовність до роботи, аварійна 

зупинка.  

Вага – 20 кг. 

Примітки: 

В разі якщо в документації є посилання на конкретну торгівельну марку виробника, конструкцію 

або тип читати з виразом «або аналог». У випадку надання Учасником еквіваленту він має надати 

порівняльну таблицю запропонованих товарів з товарами, які вимагаються Замовником. 

Учасник зазначає фактично запропонований товар: назва, інші критерії, що дозволять 

ідентифікувати товар. Назва має бути вказана так, як фактично буде зазначено у специфікації до 

договору та видаткових накладних. 

Шредер  повинні мати: 

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи; 

https://drive.google.com/file/d/1MhT2IHxUiLvlENVsUxTWYqAWDHxEN9WO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MhT2IHxUiLvlENVsUxTWYqAWDHxEN9WO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zM_1ig29lp3EQoBhvRf70Ee6f99Vacgi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zM_1ig29lp3EQoBhvRf70Ee6f99Vacgi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17Mn4Kk7d7HWFB-m7f5zxvz0UKn9WgWM6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EGdtkNUQ8lwW8yJQyP_AmgvihUsGLYYe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17D8ycu-F7Nmem3odP6aN4Fldg_HnntMr/view?usp=sharing


Декларацію про відповідність вимогам технічного регламенту низьковольтного електричного 
обладнання (ПКМУ № 1067 від 16.12.2015) та технічного регламенту електромагнітної сумісності 
обладнання (ПКМУ № 1077 від 16.12.2015). 

Товар повинен бути новим та виготовленим не раніше 2020 року. 

 Вимоги до якості товару за лотами 1,2:  

1. Якісно поставленим товаром вважається такий товар, який відповідає вимогам, що звичайно 

ставляться до товару відповідного характеру. 

2. Товар повинен бути сертифікований та зареєстрований на території України. 

3. Упаковка повинна забезпечувати повне збереження Товару від усякого роду пошкоджень і 

псування при перевезенні його будь-якими  видами  транспорту з урахуванням перевантажень у 

дорозі, а також тривалого зберігання. 

4. Вартість тари та упаковки включається в ціну товару, що постачається. 

Продавець зобов’язаний: 

1. Надати товар належної якості і в кількості відповідно до Специфікації; 

2. Гарантувати кількість і якість затребуваного товару відповідно до вимог Замовника, зазначених 

у специфікації товару.  

3. Забезпечити своєчасне постачання і транспортування товару (у кількості, якості та в терміни, 

визначені Замовником) на склад Замовника транспортом Продавця і за рахунок Продавця (адреса і 

умови доставки згідно умов тендерної документації). 

4. Транспортування Товару на склад Замовника та розвантаження Товару на склад Замовника 

здійснюється силами та коштами Продавця. 

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: 

         Розмір бюджетного призначення визначено відповідно до Закону України 

«Про Державний бюджет України на 2021 рік» від 15.12.2020 № 1082-IX, 

кошторису КРАІЛ на 2021 рік за бюджетною програмою КПКВК 0418010 

«Керівництво та управління у сфері регулювання азартних ігор та лотерей» з 

урахуванням середньої ринкової вартості товару. 

  

 6. Обґрунтування очікуваної вартості закупівель: 

 Розрахунок очікуваної вартості визначено на підставі середньо ринкової 

вартості Товару з аналогічними технічними характеристиками враховуючи 

необхідну кількість. Очікувана вартість закупівлі 191888,88 грн., (з урахуванням 

ПДВ). 


