
 

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: шредери (ДК 021:2015 ―30190000-7 Офісне 

устаткування та приладдя різне‖). 

 2. Вид процедури: відкриті торги. 

 3. Номер оголошення закупівлі: UA-2021-11-04-006514-b. 

 4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета 

закупівлі:  

№ 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; 



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:  

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 73 500, 00 грн., (з урахуванням 

ПДВ). 


