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ОБҐРУНТУВАННЯ 

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, 

розміру бюджетного призначення та/або очікуваної вартості предмета 

закупівлі 
 

Замовник: : Центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат у Полтавській області, 

код за ЄДРПОУ 02770127 

 

Найменування предмета закупівлі: Код ДК 021:2015 30190000-7 «Офісне устаткування та 

приладдя різне»: 

ЛОТ № 1 «30192320-0 Стрічка для принтерів» – стрічка до лінійно-матричного принтера 

Printronix P 7000 відновлена; 

ЛОТ № 2 «30192320-0 Стрічка для принтерів» – стрічка Patron* 13мм*12м для матричних 

принтерів Epson LX-300, LX-350;  

ЛОТ № 3 «30192700-8Канцелярські товари»; ЛОТ № 4 «30197630-1 Папір для друку» 

(папір офсетний, папір офісний формат А4);  

ЛОТ № 4 «30197630-1 Папір для друку» (папір офсетний, папір офісний формат А4);  

ЛОТ № 5 «30199300-3 Тиснений або перфорований папір» (папір перфорований СПФ 

55-420 Super Lux);  

ЛОТ № 6 «30199230-1 – Конверти» 

 

Вид процедури: відкриті торги 

 

Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-03-18-003593-b 

 

Очікувана вартість/розмір бюджетного призначення предмета закупівлі:   
Очікувана вартість предмета закупівлі визначалась методом порівняння ринкових цін на дані 

товари та на підставі цін попередніх закупівель. 

 

ЛОТ № 1 на суму 36 000,00 грн. з ПДВ; 

ЛОТ № 2 на суму 11 520,00 грн. з ПДВ;  

ЛОТ № 3 на суму 23 260,00 грн. з ПДВ; 

ЛОТ № 4 на суму 193 600,00 грн. з ПДВ; 

ЛОТ № 5 на суму 27 938,00 грн. з ПДВ;  

ЛОТ № 6 «30199230-1 – Конверти» 

 

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:  

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі відбувається виходячи 

з наявних потреб Замовника та законодавства України щодо якості аналогічних товарів. 

 

ЛОТ № 1 «30192320-0 Стрічка для принтерів» – стрічка до лінійно-матричного 

принтера Printronix P 7000 відновлена 

 

• Тип товару: фарбувальна стрічка 

• Для бренду: Printronix 

• Для моделі: P 7000  

• Ресурс друку: 90 млн. знаків 

• Колір:  Black 

• Кількість  - 72 штуки 

•   Наявність штрих-коду для зчитування на котушці 
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     Друкувальна стрічка відновлена (на котушках, що відповідають вимогам виробника 

друкуючого пристрою). Використовується для безперебійного друку документів. 

 
*Посилання на будь яку торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета 

закупівлі, джерело його походження або виробника слід розуміти як «або еквівалент» 

 

Вимоги до якості товару: 

1. Товар має бути новим, не пошкодженим, відповідати вимогам чинних в Україні 

нормативних документів (ГОСТ, ДСТУ, ТУ, тощо) для даного виду товару. 

2. Товар не повинен мати ознак контрафактності, а саме несанкціонованого 

використання або нанесення торгових марок без офіційної згоди власників торгових 

марок, на пакуванні не повинно бути ознак видалення чи приховування нанесених 

раніше торгових марок. 

3. Товар повинен бути спакований таким чином, щоб виключити псування його в період 

поставки. 

4. Гарантійний термін на поставлений товар повинен складати не менше 12 місяців з 

дати поставки товару. 

5. Учасник (Постачальник) за власний рахунок здійснює навантаження товару, доставку 

до місця поставки товару, розвантаження товару. 

6. Товар повинен відповідати вимогам охорони праці, екології та пожежної безпеки. 

7. Обов’язкова наявність штрих-коду на котушці для ініціалізації фарбувальної стрічки 

на пристрої Printronix P 7000. 
 

ЛОТ № 2 «30192320-0 Стрічка для принтерів» – стрічка Patron* 13мм*12м для 

матричних принтерів Epson LX-300, LX-350 

 

• Тип товару: фарбувальна стрічка 

• Для бренду: Epson 

• Для моделі: LX-300, LX-350 

• Колір:  Black 

• Тип: кільце 

• Кількість  - 360 штук 

 

* Посилання на будь яку торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип 

предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід розуміти як «або 

еквівалент» 

 

Вимоги до якості товару: 

1. Товар має бути новим, не пошкодженим, відповідати вимогам чинних в Україні 

нормативних документів (ГОСТ, ДСТУ, ТУ, тощо) для даного виду товару. 

2. Товар не повинен мати ознак контрафактності, а саме несанкціонованого 

використання або нанесення торгових марок без офіційної згоди власників торгових 

марок, на пакуванні не повинно бути ознак видалення чи приховування нанесених 

раніше торгових марок. 

3. Товар повинен бути спакований таким чином, щоб виключити псування його в період 

поставки. 

4. Гарантійний термін на поставлений товар повинен складати не менше 12 місяців з 

дати поставки товару. 

5. Учасник (Постачальник) за власний рахунок здійснює навантаження товару, доставку 

до місця поставки товару, розвантаження товару. 

6. Товар повинен відповідати вимогам охорони праці, екології та пожежної безпеки. 
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ЛОТ №3  30192700-8 Канцелярські товари 

 

Код ДК 021:2015, назва Назва Опис 

Одиниця 

вимірюва

ння 

Кількіс

ть 

 1 2  3 4 5 6  

30192100-2 Гумки Гумка 

комбінована, 55*20мм, 

високоякісна термопластична 

гума 

шт. 50 

30197000-6 

Дрібне 

канцелярське 

приладдя 

Лінійка  пластикова, 30 см, з тримачем шт. 40 

30197000-6 

Дрібне 

канцелярське 

приладдя 

Зволожувач 

для пальців 
 поролон у пластиковій основі шт. 10 

30197000-6 

Дрібне 

канцелярське 

приладдя 

Стрижень для 

ручки  
кульковий, синій, 135мм шт. 600 

30197220-4  
Канцелярські 

скріпки 

Скріпки 

канцелярські   

металеві, нікельовані, 

заокруглені, 28мм, 100шт/уп 
уп. 120 

30192700-8  
Канцелярські 

товари 
Папка  

картонна на зав'язках, картон - 

0.4 мкм 
шт. 1000 

30192700-8 
Канцелярські 

товари 
Швидкозшивач  картонний,  картон - 0.4 мкм шт. 2000 

30192700-8 
Канцелярські 

товари 
Скотч  

ширина 48 мм, довжина 200м, 

прозорий 
шт. 60 

30192700-8 
Канцелярські 

товари 
Ручка  гелева, червона шт. 10 

30192700-8 
Канцелярські 

товари 
Клей ПВА  

рідкий, з ковпачком-дозатором, 

200г 
шт. 40 

30192700-8 
Канцелярські 

товари 
Скотч   ширина 18мм, прозорий шт. 50 

30192700-8 
Канцелярські 

товари 

Фарба  

штемпельна   
Trodat* на водній основі, синя шт. 40 

30197000-6 

Дрібне 

канцелярське 

приладдя 

Стрижень для 

ручки  

гелевий, 13,5мм, чорний, 

червоний   
шт. 60 

30197000-6 

Дрібне 

канцелярське 

приладдя 

Стрижень для 

ручки  
кулькової, чорний, 13,5мм шт. 100 

30197000-6 

Дрібне 

канцелярське 

приладдя 

Клей - олівець,  
Сухий клей, основа-PVP, вага –

від 20г 
шт. 60 

30199110-4  
Копіювальний 

папір 

Копіювальний 

папір 

формат А4, синій, 100 

аркушів/пачка 
пачка 15 

30192121-5 Кулькові ручки Ручка кулькова синя, 0,5мм  шт. 150 

30192121-5 Кулькові ручки Ручка  (масло) кулькова, синя, 0,5 мм шт. 200 
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30192125-3 Маркери Маркер 

перманентний,чорний 

водостійкий, товщина лінії - 

3мм 

шт. 20 

30192125-3 Маркери Маркер  
перманентний, зелений, оранж, 

жовтий, товщина лінії - 2-4мм 
шт. 20 

30192130-1 Олівці Олівці  
канцелярські прості, 2Н, з 

гумкою 
шт. 300 

30197100-7  

Скоби, кнопки, 

креслярські 

кнопки 

Скоби для 

степлера  
металеві № 24/6, 1000 шт/уп уп. 70 

30197100-7 

Скоби, кнопки, 

креслярські 

кнопки 

Скоби для 

степлера 
 металеві  №10, 1000 шт/уп уп. 50 

30197320-5  Степлери Степлер  для скоби №24, на 20 арк. шт. 15 

30192133-2  
Точила для 

олівців 
Точилка  з контейнером шт. 10 

30192133-2 
Точила для 

олівців 
Точилка  без контейнера шт. 10 

30192111-2  
Штемпельні 

подушки 

Штемпельна 

подушка 
розмір 70*110мм шт. 5 

      
1) Якість товару повинна відповідати вимогам відповідних діючих нормативних 

документів (ГОСТ, ДСТУ, ТУ, тощо) 

2) Товар повинен відповідати вимогам охорони праці, екології та пожежної безпеки. 

3) Термін придатності на поставлений товар повинен складати: не менше 12 місяців з дати 

виготовлення товару. 

4) Ціна пропозиції крім вартості товару включає: 

- податки і збори (обов’язкові платежі), що сплачуються або мають бути сплачені; 

- витрати на поставку продукції; 

- навантаження; 

- розвантаження.  
 

*Посилання на будь яку торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, 

джерело його походження або виробника слід розуміти як «або еквівалент» 

 
ЛОТ № 4  30197630-1 Папір для друку (папір офсетний; папір офісний формат А4) 

 

1)  Папір офсетний:    

 колір - білий;  

 щільність - 60г/м2;  

 формат - А4; 

 білизна – СІЕ 146-150  

 кількість аркушів в пачці, шт. – 500 

 Кількість пачок – 50  

1) Товар повинен відповідати показникам безпечності та якості, чинним 

нормативним документам законодавства в Україні та мати відповідне пакування, 

маркування. 

2) Товар (упаковка) повинен містити маркування відповідно до стандартів 

виробника, яке надає змогу: ідентифікувати Товар, його походження, дату 

виробництва. 
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3) Якість товару повинна відповідати вимогам чинних і дійсних на території 

України нормативних документів (ГОСТ, ДСТУ, ТУ тощо). 

4) Товар повинен бути сертифікованим. 

5) Ціна пропозиції крім вартості товару включає: 

- податки і збори (обов’язкові платежі), що сплачуються або мають бути сплачені; 

- витрати на поставку продукції; 

- навантаження; 

- розвантаження. 

 
2)  Офісний папір формат А4: 

 
№ п/п 

Найменування 
Одиниця 

вимиру 

Кількість 

1 Папір офісний формат А4 пачка 300 

 

  Технічні вимоги до предмету закупівлі: 

Назва Вимоги 

Щільність паперу м2,г/м2 80 +/- 1,5  
Розмір,  мм 210  х 297  
Товщина .мікрон 104-105  

Колір білий 

Білизна СІЕ 146-150 

Кількість аркушів в пачці, шт. 500 

Інше не містить шкідливих речовин; без малюнків; без 

тиснень; не має водяних знаків.   
 

Вимоги щодо якості товару: 

        

1) Постачальник повинен поставити Замовнику товар, якість яких відповідає 

стандартам, технічним умовам, сертифікату виготовлювача, зразку, технічній документації, 

яка встановлює вимоги до їх якості.  

2) Допускається товар з характеристиками більш високої якості.    

3) Товар поставляється в оригінальній упаковці і в комплектності, визначеній 

виробником продукції.  

4) Упаковка, в якій відвантажується товар, повинна забезпечувати, при належному 

поводженні з вантажем, зберігання товару під час транспортування, а також збереження 

товару від зовнішнього, в тому числі атмосферного впливу.  

5) Товар повинен бути новим, таким що не був у вжитку. 

6) Технічні, якісні характеристики Товару за предметом закупівлі повинні відповідати 

встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства 

(державним стандартам), які передбачають застосування заходів із захисту довкілля.  

7) Перевірка комплектності товару і упаковки здійснюється Покупцем у момент її 

отримання.  

8) В ціну Товару включаються витрати, пов'язані з доставкою товару на адресу 

Замовника. 

9) Доставка товару і обмін товару (в разі пересортиці товару), та повернення неякісного 

товару відбувається за рахунок учасника (Продавця).  

Товар, що відрізняється від вимог замовника  не розглядається. 

 

ЛОТ № 5 30199300-3 Тиснений або перфорований папір   (папір перфорований 

СПФ 55-420  Super Lux)*; 
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№ 

п/п 

Найменування  Одиниця 

вимиру 

Кількість 

1 Папір перфорований СПФ 55-420  Super Lux* пачка 400 

 

 Технічні вимоги до предмету закупівлі: 
Назва Вимоги 

Щільність паперу м2,г/м2 55 

Ширина стрічки, мм 420,0+-1,0 

Крок фальцювання 12’’ дюймів,  304.8+-0,4 

Колір 94.96%   білий 

Яскравість,  ISO 2470, % 103,5+/- 1,5 

Шорсткість,  ISO 8791-2, ml/min 200 +/-50 

Кількість аркушів в упаковці 1700+-10 

Відстань від осі транспортного 

отвору до краю аркуша, мм 

6,0+-0,7 

Відстань між 2-ма центрами 

подальших отворів, мм 

12,7+-0,1 

 

Діаметр транспортних отворів із 

зубчастими краями: 

-найменший діаметр, мм 

-найбільший діаметр,мм 

 

 

4,0+-0,1 

4,5 

Інше не містить шкідливих речовин; без малюнків; без 

тиснень; не має водяних знаків.   

 

* Посилання на будь яку торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета 

закупівлі, джерело його походження або виробника слід розуміти як «або еквівалент» 

 

Вимоги щодо якості товару: 

        

1) Постачальник повинен поставити Замовнику товар, якість яких 

відповідає стандартам, технічним умовам, сертифікату виготовлювача, зразку, 

технічній документації, яка встановлює вимоги до їх якості.  

2) Допускається товар з характеристиками більш високої якості.    

3) Товар поставляється в оригінальній упаковці і в комплектності, 

визначеній виробником продукції.  

4) Упаковка, в якій відвантажується товар, повинна забезпечувати, при 

належному поводженні з вантажем, зберігання товару під час транспортування, а 

також збереження товару від зовнішнього, в тому числі атмосферного впливу.  

5) Товар повинен бути новим, таким що не був у вжитку. 

6) Технічні, якісні характеристики Товару за предметом закупівлі повинні 

відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам діючого 

законодавства (державним стандартам), які передбачають застосування заходів із 

захисту довкілля.  

7) Перевірка комплектності товару і упаковки здійснюється Замовником у 

момент її отримання.  

8) В ціну Товару включаються витрати, пов'язані з доставкою товару на 

адресу Замовника. 

9) Доставка товару і обмін товару (в разі пересортиці товару), та повернення 

неякісного товару відбувається за рахунок учасника (Постачальника).  

Товар, що відрізняється від вимог замовника  не розглядається. 
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ЛОТ № 6 30199230-1 – Конверти 

 Формат – В4; 

 клапан – самоклеючий з силіконовою смугою; 

 розташування клапану –- верхнє (по коротшому краю); 

 оформлення лицевої сторони – немаркований простий; 

 наявність адресних вказівок – ні; 

 віконце – ні; 

 розмір – 250 х353 мм; 

 папір – білий/жовтий крафт; 

 щільність – 90 г/м²; 

 розширення – немає; 

 кількість – 7 000 штук. 

1) Товар повинен відповідати показникам безпечності та якості, чинним нормативним 

документам законодавства в Україні, затвердженими на даний товар. 

2) Товар (упаковка) повинен містити маркування відповідно до стандартів виробника, 

яке надає змогу: ідентифікувати Товар, його походження, дату виробництва. 

3) Якість товару повинна відповідати вимогам чинних і дійсних на території України 

нормативних документів (ГОСТ, ДСТУ, ТУ тощо). 

4) Товар повинен бути сертифікованим. 

5) Товар повинен бути упакований належним чином у вологостійку упаковку, що 

забезпечує його збереження при перевезенні та зберіганні. 

6) Ціна пропозиції крім вартості товару включає: 

- податки і збори (обов’язкові платежі), що сплачуються або мають бути сплачені; 

- витрати на поставку продукції; 

- навантаження; 

- розвантаження. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


