
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: 30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне 

(Календар кишеньковий на 2023 рік, ручка кулькова з логотипом Академії) 

        3.   Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-03-24-001411-a 

        4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:   

Найменування товару Одиниця 

виміру 

 

Кількість Технічні та якісні 

характеристики та інші 

характеристики 

предмета закупівлі (вид, 

сорт, розмір, колір і т.д.) 

Місце поставки 

Календар кишеньковий 

на 2023 рік 

  

 

 

штуки 

 

 

1000 

Формат 100x70, 

картон 300-350 г/м2;  

УФ лак 1+1;  

друк 4+4. 

 

14000, Україна, 

Чернігівська 

область, м. 

Чернігів, вул. 

Гонча, 34. 

 

 

Ручка кулькова з 

логотипом Академії. 

 

 

 

штуки 

 

 

350 

 

Ручки кулькові 

автоматичні з нанесеним 

логотипом, матеріал 

корпусу-пластик, колір 

чорнил-синій, товщина 

лінії письма 0,5-0,7мм, 

колір корпусу – синій. 

Нанесення: логотип та 

напис сріблястим 

«АКАДЕМІЯ ДПтС 

www.academysps.edu.ua». 

Тип ручки та логотип 

узгоджується з 

замовником. 

Гарантійний термін 

придатності товару один 

рік.  

 

14000, Україна, 

Чернігівська 

область, м. 

Чернігів, вул. 

Гонча, 34. 

 

         Вимоги до якості:  



Упакування календарів - у крафтовий папір, на кожній упаковці має бути зазначено 

назву видання. 

Товар повинен не мати явних чи прихованих дефектів, не має заподіяти збитків 

Замовнику та особам, які його використовують. Товар з браком  підлягає обов’язковій заміні, 

але всі витрати пов’язані із заміною товару несе Постачальник.  

Товар повинен відповідати показникам безпечності та якості. Якість товару повинна 

відповідати діючим на території України державним стандартам, вимогам до якості, умовам 

Договору та підтверджується сертифікатами якості виробника та/або іншими документами 

(копії додаються при постачанні товару). 

Загальна вартість   пропозиції  зазначається з урахуванням всіх  витрат  

Постачальника  (витрати  на  транспортування  до  складу Замовника,  навантаження,  

розвантаження,  страхування, сплата  податків  і  зборів,  що сплачуються  або  мають  бути  

сплачені, мита, інших обов’язкових  платежів, тощо), пов’язаних  з  предметом  закупівлі, у  

відповідності до вимог цієї документації. 

Зразок готового календаря на 2023 рік: 

 

                      

 

• Тип та вид ручки перед нанесенням логотипу має бути узгоджений із замовником. Можливі 

варіанти: натисний механізм(AxentDelta, Madison) або поворотний механізм(AriginoClassic, 

TALIA). 
Зразок ручки кулькової з логотипом Академії: 

 

 
 

  

Поштові витрати за пересилку документів за рахунок Виконавця. 

        5. Очікувана вартість предмета закупівлі 6600 грн з ПДВ 

        6. Обґрунтування бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета 

закупівлі: Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено аналізом 

загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі, враховуючи динаміку цін на 

товари, доставку, належну якість товару. 


