
 

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: Офісне устаткування та приладдя офісне                 

(ДК 021-2015 “30190000-7 Офісне устаткування та приладдя офісне” (Папір А4). 

 2. Вид процедури: відкриті торги. 

 3. Номер оголошення закупівлі: UA-2021-03-30-005668-a. 

 4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета 

закупівлі: 

 

Спецификация Папір А4 

Щільність, г/м
2
 80 Одиниця 

виміру 

Кількість, 

пачок 

Ступінь білизни, % 

ISO (C/2
o
) 

не менше ніж 161 %  

пачка 

 

1500 

Непрозорість, % не менше ніж 92 % 

Клас  А 

Колір паперу  білий 

Кількість аркушів в 

пачці 

500 

 

 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. 

 

 

 

 



 

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 паперу. 

6. Обґрунтування очікуваної вартості закупівель: 

Розрахунок очікуваної вартості визначено на підставі аналізу даних 

інформаційної системи PROZORRO, та відповідно до середньої ринкової 

собівартості 1 пачки паперу: 99 грн x1500 пач.꞊ 148 500 грн. (з урахуванням 

ПДВ). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


