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 державних коштів» (зі змінами))
1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань, його категорія: Академія Державної пенітенціарної служби,
14000, м. Чернігів, вул. Гонча, 34, код згідно з ЄДРПОУ – 08571788, категорія замовника юридичні особи, які є підприємствами, установами, організаціями та їх об’єднання, які
забезпечують потреби держави або територіальної громади
Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у
разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви
відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за
наявності): ЛОТ№1 ДК 021:2015 021:2015: 30190000 – 7 Календарі з симолікою Академії
ДПтС(квартальні, настільні, кишенькові) та ЛОТ№2 ДК 021:2015 021:2015: 30190000 – 7
Ручки кулькові з нанесенням символіки Академії ДПтС.
2.

Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-11-18-010039-a

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
Якісні та технічні характеристики товару визначені з урахуванням реальних потреб та
оптимального співвідношення ціни та якості.
3.

Найменування
товару

Технічні та якісні характеристики та інші
характеристики предмета закупівлі

Одиниця
виміру

Кількість

Ціна
За одиницю/

№
п/п

(вид, сорт, розмір, колір і т.д.)

загальна

п/п

Лот
№1

1.1
Календар
квартальний на
2022 рік

Розробка дизайну оригінал-макетів
(файли для друку)
Складений з 4 частин (шапка і 3 частини
покажчика), скріплених між собою
трьома пружинами.
Блок відривний(1-білий колір, 2-сірого,
обрізний формат 295х140 мм, 3х12 = 36
аркушів. Друк 4+0, папір MUNKEN
POLAR 150 г/м2, мова : українська та
англійська.
Підкладка під відривні блоки
1. Шапка післяобрізний формат 295х210
мм, друк 4+0, MUNKEN POLAR 400 г/м2,
люверс.
2. Підкладка під блок перша: обрізний
формат 295х210 мм, друк 4+0, картон
односторонній крейдований 350 г/м2.
3. Підкладка під блок друга: обрізний
формат 295х210мм, друк 4+0, бігунок,

шт

300

97,00/
29100,00

1.2
Календар
настільний

картон односторонній крейдований 350
г/м2.
4. Підкладка під блок третя: обрізний
формат 295х210 мм, друк 4+0, картон
односторонній крейдований 350 г/м2.
Календар має містити “бігунок”, ригель
або планку металеву (верх, низ).
Розробка
дизайну
оригінал-макетів шт
(файли для друку)
Розмір 210х110 мм. Папір крейдований
матовий 300г/м2. Повнокольоровий друк
4+0(CMYK). Ламінація плівкою матова. 3
біга. Висікання «замок».

1.3
Календар
кишеньковий на
2022 рік
Лот
№2

2,1
Ручка кулькова з
лого Академії

300

19,00/ 5700,00

шт

2000

0,90/ 1800,00

шт

200

12,00/ 2400,00

ВСЬОГО

39 000,00

Розробка
дизайну
оригінал-макетів
(файли для друку)
Формат 100х70, картон 300-340 г/м2; УФ
лак 1+1; друк 4+4
Ручки кулькові автоматичні з нанесеним
логотипом, матеріал корпусу-пластик,
колір чорнил-синій, товщина лінії письма
-0,7мм, колір корпусу – синій. Нанесення:
логотип та напис сріблястим або білим
кольором «АКАДЕМІЯ ДПтС
www.academysps.edu.ua». Логотип
узгоджується з замовником Гарантійний
термін придатності товару один рік.

4. Обґрунтування бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета
закупівлі:
Закупівля проводиться з метою візуальної ідентифікації закладу вищої освіти та
ефективної організації профорієнтаційної роботи серед молоді та в закладах середньої освіти,
забезпечення структурних та відокремлених підрозділів Академії ДПтС.
Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося із застосуванням
проведеного моніторингу цін, шляхом здійснення пошуку, збору та аналізу загальнодоступної
інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у
відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в
електронній системі закупівель «Прозоро», тощо) з урахуванням індексу інфляції, зміни курсів
іноземних валют очікувана вартість предмета закупівлі складатиме 39 000 (тридцять тисяч)
гривень .

