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 (ДК 021:2015 “30190000-7
Офісне устаткування та приладдя різне”).
2. Вид процедури: відкриті торги.
3. Номер оголошення закупівлі: UA-2021-05-26-003501-а.
4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета
закупівлі:
№ зп Найменування товарів

Характеристики товару

Кіль-кіс
ть

1.

Книга обліку 96 аркушів, Обкладинка: тверда, проклеєна ламінованим папером,
клітинка
Аркуші: білий офсетний папір, щільністю 60г / м2
Кількість аркушів: 96 аркушів, у клітинку

70

2.

Книга обліку 48 аркушів, Обкладинка: м’який кольоровий картон щільністю 200
клітинка
г/м2,
Аркуші: білий офсетний папір, щільністю 60г / м2
Кількість аркушів: 48 аркушів, у клітинку

80

3.

Блокнот А5

Формат: A5
Тип: блокнот на пружині
Аркушів:48
Линівка: Клітина
Обкладинка м’який кольоровий картон 200 г / м2
Колір: синій

90

4.

Стікер 75 х 75

Розмір 75х75 мм (допустиме відхилення -1 мм), папір
високоякісний з клейкою смужкою, не менше 100 аркушів
в блоці, колір асорті не менше 4 кольорів, в
індивідуальній упаковці

199

5.

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.

56

6.

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

7.

Папка-файл на 60 файлів Кількість файлів: 60 шт,
Колір: асорті
Матеріал папки: Пластик
Щільність файлу: 30 мкм

70

8.

Папка-файл на 40 файлів Кількість файлів: 40 шт,
Колір: асорті
Матеріал папки: Пластик
Щільність файлу: 30 мкм

55

9.

Папка-файл на 20 файлів Кількість файлів: 20 шт,
Колір: асорті
Матеріал папки: Пластик
Щільність файлу: 30 мкм

75

10. Швидкозшивач

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.

170

11. Папка картонна на

Формат А4,
Колір: Білий
Матеріал: Картон ламінований
Тип замка: на зав’язках

410

12. Папка на підпис

Папка А4 «До підпису», палітурка - матеріал бумвинил,
напис виконаний тисненням золотистою фольгою, колір
зелений

50

13. Швидкозшивач

Папка з картону білого кольору А4, товщина 0,4 мм,
металева арматура кріпиться назовні обкладинки

360

14. Папка реєстратор

Папка - реєстратор для листів та файлів А4.

50

пластиковий А-4

зав’язках

картонний

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 70 мм. Кольори: синій,
блакитний, зелений

15. Клей ПВА (50 мл)

Клей виготовлений на основі PVA. Призначений для
склеювання картону, паперу, текстилю, дерева, пробки,
шкіри, після висихання утворює прозору плівку і тонкий
еластичний шов. У пластиковому флаконі з дозатором
ємкістю 50 мл.

45

16. 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

17. 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

супер ковпачок

18. Конверти

Е65

Формат Е65.
Спосіб склеювання з відривною стрічкою.
Наявність захисного фону. Папір офсет.
Щільність 80 г / м2

1750

19. Конверти

С6

Формат C6.
Спосіб склеювання з відривною стрічкою.
Папір офсет.
Кількість в упаковці 100 штук.
Щільність 70 г /м2.

100

20. Конверти

С5

Формат C5.
Спосіб склеювання - з відривною стрічкою.
Наявність захисного фону - немає.
Папір офсет.
Колір білий.
Кількість в упаковці 100.
Щільність 90 г / м2.
Наявність розширення.

1745

Формат C4.
Спосіб склеювання - з відривною стрічкою.
Наявність захисного фону - немає.
Папір офсет.
Колір білий.
Кількість в упаковці 100.
Щільність 90 г / м2.
Наявність розширення.

1755

21. Конверти

С4

22. Дирокол 30 аркушів,

Матеріал корпусу метал.
Наявність контейнера для паперових решток.
Наявність лінійки.
Пробивна потужність не менше 30 аркушів.
Відстань між отворами 80 мм.
Кількість отворів, що пробиваються – 2.

60

23. Олівці чорнографітний,

Олівець чорно графітний , матеріал корпусу чорне дерево
, шестигранний, твердість HB. Довжина — 175 мм.
Ударостійкий грифель 2,2 мм, заточений.

365

24. 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

300

25. Коректор

Рідина на масляній основі у флаконі легко наноситься на
поверхню, швидко висихає на папері будь-якої щільності,
залишаючи еластичне покриття. Флакон ємкістю 20 мл
оснащений спеціальною металевою кулькою. Аплікатор
для нанесення рідини - щіточка.

50

26. Коректор-олівець мет.

Рідина на масляній основі. Ручка має металевий
наконечник. Об'єм не менш – 8 мл.

100

27. Гумка

М'яка еластична гумка із синтетичного каучуку, витирає
слід графітового олівця. Не містить фталатів

150

28. Папка на 2-х резинках

Папка на 2- резинках для паперів формату А4, матеріал:
поліпропілен, товщина: не менше 180 мкм, непрозора
матова поверхня. Колір: асорті

100

чорний

НВ

рідина з

щіточкою

8мл

пластикова

29. Папка із затискувачем та Формат А4. Матеріал - пластик. Щільність пластику 700

90

30. Скоби

Розмір № 24/6.
Кількість аркушів, що зшиваються 25.
Матеріал – металеві.
Покриття – нікельовані

200

31. Скоби № 10

Розмір №10.
Кількість аркушів, що зшиваються 15.
Матеріал – металеві.
Покриття – нікельовані.

200

32. Скотч 18 мм х 20 м

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.

65

33. Скотч пакувальний,

Стрічка клеюча канцелярська, одностороння, прозора,
шириною 48мм, довжиною не менше 30 м у диспенсорі.
Не боїться вологи, не темніє з часом. Має сильний
клеючий шар.

55

Індекси кольорові пластикові з клейким шаром НЕОН.
Насищенні неонові кольори, не менше 125 шт. (5 блоків х
25 шт). Розмір 45х12 мм.

250

35. Лінійка 30 см.

Матеріал – пластик. Довжина шкали 30см.
Поліпропіленова упаковка. Колір: прозорий.

70

36. Ніж канцелярский

Ніж канцелярський, 18 мм, з механічним фіксатором лез,
пластиковий корпус

60

кишенею

мкм. З внутрішньої сторони - притиск (Сlip B). В середині
прозорий карман і зовнішній карман для корінця.
Товщина 17 мм. Вміщує до 150 аркушів. Колір папки колір асорті (кольори відтінку "металік").

№ 24

прозорий в діспенсері

прозорий

34. Прапорець закладка

5

кольорів по 25 шт

37. Ножиці канцелярскі
см

17,5 Ножиці канцелярські довжиною 17.5 см. Леза виготовлені
із нержавіючої сталі, заокруглені леза. Матеріал ручок:
пластик чорного кольору із прогумованими вставками.
Кріплення лез - заклепка.

100

38. Папка конверт на кнопці

Папка конверт на кнопці Формат А4, матеріал:
поліпропілен, товщина: 180 мкм, непрозора матова
поверхня. Колір: асорті.

110

39. Маркер для дошки 4

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

30

40. Cтеплер №10, чорний

Степлер для скоб №10. Глибина закладки паперу не
менше 40 мм. Зшиває скобами №10 – до 15 аркушів
паперу 80 г/мІ. Корпус – металевий із пластиковою
накладкою. Пластикова накладка - темного кольору.

65

А4

кольори

41. Степлер № 24,
до 40 аркушів

скріпляє Степлер для скоб №24/6, 26/6. Глибина закладки паперу
не менше 60 мм. Зшиває не менше 25 аркушів паперу 80
г/мІ. Корпус – металевий із пластиковою накладкою.
Пластикова накладка - темного кольору.

42. Біндер 19 мм чорний

Біндер для паперу виготовлений з металу. Розмір 15 мм. В
упаковці 12 шт

75

165

43. Офісний настільний

Набор з дерева, з 6 предметів 1 ярусний лоток для
паперу; Блок паперу з підставкой; Підставка с двома
кульковими ручками; Подставка для конвертов;
Підставка для олівців; Коврик на стілл ( 43 х 67 см.)
Колір: чорний

44. Ручка кулькова

Тип ручки: кулькова масляна
Матеріал корпусу: Пластик
Колір корпусу: в асортименті
Малюнок на корпусі: нема
Основа чорнил: масляная
Кольор чорнил: синій
Товщина лінії письма: 0.7
Механизм подачи стержня: відсутній
Заміна стержня: нема

органайзер, чорний

45. Ручка ролер

10

1000

Schneider Матеріал корпусу: Пластик
"Topball 845" 0,3 мм синяя 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
Стакан
для
ручок
Метал
Стакан для ручок метал, сітка. Колір чорний. Розмір не
46.
Сітка
менше 9,5х8,5 см

120

47. Підставка канцелярська

Подставка-органайзер 203x105x100мм метал. Колір
чорний/серебристий. Підставка з трьох секцій: для олівців
або ручок, для блоку паперу, для дрібного приладдя.

120

48. Папка куточок

Папка-куток для паперів формату А4, матеріал:
поліпропілен, товщина: 180 мкм, непрозора матова
поверхня. Колір: асорті.

200

49. Фарба штемпельна

Штемпельна фарба на водній основі. У флаконі ємкістю
не менше 30 мл, з дозатором, що забезпечує рівномірне
нанесення фарби на подушку. Використовується для
дозаправки штемпельних подушок печаток та штампів з
гумовими і полімерними кліше. Призначена для всіх
видів паперу (крім глянсового і картону). Колір: синій.

15

50. Маркер текстовий

Маркер для виділення тексту на всіх видах паперу.
Чорнило на водній основі. Слід не передається по факсу,
не просочується крізь папір, не розмазує текст,
роздрукований на принтері. Товщина лінії письма: 2 -4
мм. Круглий корпус. Колір чорнил: жовтий, зелений,
рожевий, синій.

180

метал сітка

51. Точилка

с контейнером Точилка с контейнером: пластикова
Форма: кругла.
Кількість отворів: один

52. Бокс для скріпок
магнітний

Корпус-пластиковий.
Магніт в кришці корпусу утримує та розподіляє скріпки
по діаметру отвору.
Размір: 4,2х4,2х6,9см.

53. Офісний настільний набір Набор металевий, сітка, чорного кольору. Набор
-органайзер, метал,
сітка,чорний (5
предметів)

складається з пяти предметів: лоток горизонтальний на 3
секції, підставка під конверти, підставка для блоку паперу
для нататок, стакан для ручок, стакан для скріпок.

130

130

100

10

54. Степлер посилений
№ 23

Міцний степлер № 23, зшиває до 100 аркушів паперу.
Максимальний відступ від краю аркуша 60 мм. Довга
ручка надає дозвіл легко зшивати аркуші не залежно від
їх кількості. На корпусі наявна наліпка з інструкцією
вибору номера скоб, які підходять до даного степлера.
Пластиковий важіль, який має антислизьку накладку.
Металева основа підошви. Скоби: № 23/6, або № 23/8, або
№ 23/10, або № 23/13

5

55. Скріпки канцелярські

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

150

56. Фліпчарт маркерний на

Фліпчарт маркерний на триногі
Колір: білий
Матеріал: метал
Покриття: емаль;
Матеріал рамки: алюміній
Полка для приладдя: 500х45 мм
Розмір поверхні: 700х1000 мм
Товщина ніжок: 20 мм
Комплектація: Полочка, монтажний комплект, монтажна
інструкція, інструкція по експлуатації, паспорт

5

57. Спрей для маркерних

Упаковка: пластикова пляшка;
Об’єм - 250 мл.
Вид: засіб для очистки дощок

10

58. Губка магнітна для

Магнітна губка сухостираємих дошок, або фліпчартів
Розмір 150*65*30 мм

10

триногі "Стандарт",
700*1000мм

дошок

стирання маркерів

59. Блок для фліпчарта 90*64 Розміри: 64 х 90 см

15

60. Чинка для олівців

Тип: Електрична
Кількість отворів: 1
Матеріал корпусу: Пластик
Кількість лез:
1
Особливості: з контейнером для стружки
Живлення
2 х АА

15

61. Антистеплер

Матеріал – метал+пластик. Зона захвату антистеплера має
антислизьку ребристу поверхню для зручності
використання. Для видалення скоб №10, 24/6. кольори
корпусу асорті: чорний, синій, червоний

70

62. Набір кулькових ручок

Тип ручок: кулькова
Матеріал корпусу: Пластик
Колір корпусу: в асортименті
Малюнок на корпусі: нема
Кольори чорнил: синій, чорний, червоний, зелений,
помаранчевий, жовтий.

20

см 30л.

автоматична *

Щільність, г/мІ: 70 г/мІ
Лініювання: Без лініювання
Кількість аркушів: 30
Країна-виробник товару: Україна

Кількість в наборі: 6

63. Набір магнітів

кольорових для фліпчарта

Тип: магнітн
розмір — 2х2 см
колір: асорті

20

64. Набір з 6-ти текстових
маркерів з гумовими
вставками, 2-4 мм

Чорнила на водній основі не токсичні, не вигорають, не
розмазуються та не виявляються при копіюванні.
Гумовий грип для забезпечення комфортного письма.
Чорнила на водній основі. Клиноподібний пишучий
вузол. Товщина лінії письма: 2-4 мм. Кольори: зелений,
жовтий, рожевий, помаранчевий

10

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 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.
Постачальник зобов’язаний:
1. Надати товар належної якості і в кількості відповідно до видаткової
накладної;
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
Постачальника і за рахунок Постачальника (адреса і умови доставки згідно
інформації.
4. Транспортування Товару на склад Замовника та розвантаження Товару на
склад Замовника здійснюється силами та коштами Постачальника.
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 250 000,00 грн., (з урахуванням
ПДВ).

