
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 

2. 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): ДК 021:2015 021:2015: 30190000-7 Офісне устаткування 

та приладдя різне 

3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-07-27-008516-a 

 

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:  

60 615 грн з ПДВ. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено 

статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на 

підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 

та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики 

визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ 

наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 

18.02.2020 № 275 із змінами. 

 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. Термін 

постачання —  з дати укладання договору по 01.10.2022 р. 

Якісні та технічні характеристики заявленої кількості паперу визначені з урахуванням 

реальних потреб Замовника та оптимального співвідношення ціни та якості. Папір повинен 

бути багатоцільовим, для усіх видів копіювальних та факсимільних апаратів. 

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних 

та якісних характеристик предмета закупівлі. 

 

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета 

закупівлі технічні вимоги до предмета закупівлі 

№ 

п/п 
Найменування товару 

Технічні та якісні характеристики та інші 

характеристики предмета закупівлі (вид, 

сорт, розмір, колір і т.д.) 

Одиниц

я 

виміру 
Кількість 

1 Папір для друку (Папір А-4)  Щільність - 80г/м2 (±3), офісний, клас С 

Кількість аркушів у пачці – 500 шт. 
пач. 200 

2 Папір для друку (Папір 

офсетний А4) 

Щільність – 190 г/м2  

Формат паперуА4 (210х297 мм) 

Кількість аркушів у пачці – 200 шт. 

пач. 5 

3 Папір для друку (Папір А-3) Щільність – 70 г/м2 (±3) 

Формат паперуА4 (420х297 мм) 

Кількість аркушів у пачці – 1000 шт. 

пач. 20 

4 Папір для друку (Папір А-3) Щільність – 190 г/м2 (±3) 

Формат паперуА4 (420х297 мм) 

Кількість аркушів у пачці – 200 шт. 

пач. 10 
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