Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета
закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості
предмета закупівлі
(відповідно до пункту 4 постанови КМУ від 11.10.2016№ 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування,
місцезнаходж ення
та
ідентифікаційний
код
замовника
в
Єдиному
держ авному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб —
підприємців та громадських формувань,
його
категорія:
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):

Вінницький національний аграрний
університет, ЄДРПОУ 00497236,
м.Вінниця, вул. Сонячна, 3, Україна,
21008

Д К 021:2015:30190000-7: Офісне устаткування та
приладдя різне (Канцелярське приладдя різне)

Ідентифікатор закупівлі:
І/А-2021-07-22-004271-с

Н айменування структурного підрозділу:

Планово-Фінансовий відділ

О бґрунтування доцільності закупівлі: Згідно пункту 3 частини 1 статті 2 Закону України
«Про публічні закупівлі» відкриті торги застосовуються замовником за умови що вартість предмета
закупівлі (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт - 1,5
мільйона гривень. Даний предмет закупівлі необхідний для забезпечення безперервної роботи всіх
структурних підрозділів Вінницького національного аграрного університету та виготовлення
поліграфічної продукції відповідно до статуту ВНАУ та положення про редакційно-видавничий
відділ ВНАУ
Обгрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі: Товар, що є предметом
закупівлі, повинен бути виготовлений з екологічно безпечних матеріалів. Канцелярські товари
повинні відповідати встановленим санітарно-гігієнічним нормам, нормам стандартизації і
сертифікації та супроводжуватись відповідними документами, що підтверджують їх якість та
придатність до використання.
Канцелярські товари повинні відповідати показникам якості, безпеки, які встановлюються
законодавством України.
Канцелярські товари повинні мати заводське маркування. Товар повинен бути новим, таким,
що не був у вжитку, непошкодженим, відповідної якості. Товар повинен бути в упаковці, яка
відповідає характеру товару і захищає його від пошкоджень під час поставки. У разі пошкодження
товару під час його транспортування (доставки) Учасник бере на себе зобов’язання замінити
пошкоджений товар на ловий. При отриманні товару, у разі виявлення браку, замовник залишає за
собою право повернути неякісний товар, натомість отримати якісну заміну. Товар, що містить рідини
(стрижні для кулькових, гелевих ручок, маркери, коректори, штемпельна фарба,тощо) повинен бути
виготовлений не раніше грудня 2020 року.
Учасник визначає ціни на товар, який він пропонує поставити за Договором про закупівлю з
урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені. Не
врахована учасником вартість окремих послуг, не сплачується замовником окремо, а витрати на їх
виконання вважаються врахованими у загальній ціні його тендерної пропозиції, за результатами
проведеного аукціону. Загальна вартість пропозиції (ціна тендерної пропозиції) і всі інші ціни
повинні бути чітко та остаточно визначені. Учасник за власний рахунок здійснює навантаження
партій товару, доставку до місця поставки товару замовнику та вивантаження цих партій товару
замовнику. Не врахована учасником (Продавцем) вартість окремих супутніх послуг, необхідних для
здійснення постачання товару, що є предметом закупівлі, не сплачується замовником окремо, а
витрати на їх постачання вважаються врахованими у загальній ціні тендерної пропозиції, визначеній
учасником за результатами електронного аукціону.
Якість товару повинна відповідати діючим на території У країни державним стандартам, вимогам
до якості, умовам Договору та підтверджується сертифікатами якості виробника та/або іншими
документами (копії додаються при постачанні товару) Товар повинен бути новим, без зовнішніх

та внутрішніх пошкоджень. Товар має бути упакований таким чином, щоб виключити
можливість псування або знищення його під час транспортування.

Технічний опис товару
Найменування продукції

Технічні характеристики
Призначений для видалення скоб різного типу з двостороннім
захватом, металевим механізмом та пластиковим корпусом;
Металеві затиски для паперів розміром 51 мм.;
Виготовлений з металу чорного кольору;
В пачці по 12 шт;
Металеві затиски для паперів розміром 25 мм.;
Виготовлений з металу чорного кольору;
В пачці по 12 шт;

1

Антистеплер

2

Біндери №51

3

Біндери №25

4

Біндери кольорові

Металеві затиски для паперів, різнокольорові.;
В пачці по 12 шт;

5

Губка канцелярська

Основа - паралонова;
Полегшує роботу з різними видами паперу.

6

Гумка BUROMAX, або
еквівалент

7

Діркопробивач

8

Кнопки цвяшки (кольорові)

Розмір - 53x16x12 мм;
Форма - прямокутна;
Матеріал - вініл;
Колір різнокольоровий;
Видаляє слід олівців різної твердості не пошкоджує папір
Основа і всі робочі механізми - металеві. Оснащений висувною
обмежуючою лінійкою з точною шкалою форматів аркушів. Резервуар
для конфетті знімається. Прогумована підошва
Пробиває 30-40 аркушів
Кнопки-цвяшки кольорові, 50шт в пластиковій коробці
Коректор ручка на масляній основі білого кольору;
Об’єм: 10 мл.;
Тип коригуючого вузла: сталевий кінчик, пластиковий корпус,
пластиковий кліп.
Довжина стрічки - 8-10 м;
Ширина стрічки - 5мм ;
Призначений для коригування тексту сухим способом на будь-якому
типі паперу;

9

Коректор ручка

10

Коректор стрічка

11

Лінійка

Матеріал - пластикова/алюмінієва; Довжина 20/30 см.;
Розмітка у см.

12

Лоток для документів
вертикальний

Тип: вертикальний;
Колір:чорний, синій, сірий, інший
Матеріал: пластик;

13

Лоток для документів
горизонтальний

Вид лотка: горизонтальний;
Колір : чорний, сірий, синій; інший
Матеріал: пластик;

14

Маркер перманентний
чорний(тоненький)

Перманентний маркер для написів на різних поверхнях: папері, ш кірі,
деревині, гумі, пластмасі, склі, металі; Круглий пишучий вузол.

15

Маркер Scholz жовтий, або
еквівалент

Текстовий маркер з яскравими флуоресцентними чорнилом;
Колір - жовтий
Товщина лінії 1-5 мм

16

Маркер Scholz зелений, або
еквівалент

Текстовий маркер з яскравими флуоресцентними чорнилом;
Колір - зелений
Товщина лінії 1-5 мм

17

Маркер Scholz помаранчевий,
або еквівалент

Текстовий маркер з яскравими флуоресцентними чорнилом;
Колір - помаранчевий
Товщина лінії 1-5 мм

18

Маркер Scholz рожевий, або
еквівалент

Текстовий маркер з яскравими флуоресцентними чорнилом;
Колір - рожевий
Товщина лінії 1-5 мм

19

20

21

Олівець простий

Папір для нотаток

Папір для нотаток з клейким
шаром

Твердість НВ.
Довжина корпусу 190 мм.
Діаметр грифеля 2 мм.
3 кольоровим ластиком.
Легко і швидко заточується, не кришиться і не ламається
Колір корпусу - різнокольорові.
Щільність паперу: не менше 60 г/м2
Розмір блоку 90x90x40 мм
Кількість аркушів у блоці: 440-450
Тип скріплення: склеєний
Колір:кольорові аркуші асорті
Блоки різнокольорового поперу
Особливий клейовий склад дозволяє розміщувати записку або замітку
на будь-якій поверхні.
5 неонових кольорів асорті. Блок для
заміток 50x50мм, 250л.

22

Ручка кулькова "Flair" Big
Writer чорна, або еквівалент

- товщина лінії 0,7 мм
-колір - чорний

23

Ручка кулькова "Flair" Big
Writer синя, або еквівалент

- товщина лінії 0,7 мм
-колір - синій

24

Ручка кулькова "Flair" Big
Writer червона, або
еквівалент

товщина лінії 0,7 мм
-колір - червоний

25

Ручка кулькова Flair "Sporty
Writo meter" 10 км. синя, або
еквівалент

26

Ручка кулькова Flair "Sporty
Writo meter" 10 км. чорна, або
еквівалент

27

Ручка гелева Financial Optima
синя, або еквівалент

28

Ручка гелева Financial Optima
чорна, або еквівалент

29

Ручка гелева червона

30

Ручка гелева зелена

31

Ручка гелева фіолетова

,

одиниця виміру- шт
-колір - синій

одиниця виміру- шт
-колір - чорний
одиниця виміру- шт
-колір - синій
- тип подачі стержня не автоматичний
- товщина лінії 0,5 мм
одиниця виміру - шт
- колір - чорний
- тип подачі стержня не автоматичний
- товщина лінії 0,5 мм
одиниця виміру - шт.,
колір - червоний
- тип подачі стержня не автоматичний
- матеріал корпусу - пластик прозорий
- кінчик з нержавіючої сталі
- товщина лінії 0,5 мм
- наявність гумового грипу
одиниця виміру - шт.
колір - зелений
- тип подачі стержня не автоматичний
- матеріал корпусу - пластик прозорий
- кінчик з нержавіючої сталі
- товщина лінії 0,5 мм
- наявність гумового грипу

одиниця виміру - шт
- колір - фіолетовий

32

33

34

Ручка пиши-стирай

Скоби №10

Скоби №24/6

Скріпки 28мм
35

36

37

38

39

40

Скріпки 45мм

Степлер великий №24/6

Степлер №10
Стрічка клейка 12*10

Стрічка клейка 48*100

- тип подачі стержня не автоматичний
- матеріал корпусу - пластик прозорий
- кінчик з нержавіючої сталі
- товщина лінії 0,5 мм
- Наявність резинового тримача: так
- колір - синій
- матеріал корпусу: пластик з візерунком
- вставки: наявні
Наявність гумки для стирання.
Товщина лінії письма 0,5 мм
Наявність резинового тримача: так
Термостійке чорнило
- застосування - призначені для скріплення документів
- розмір - № 10
- матеріал - сталеві
- колір сріблястий
- застосування - призначені для скріплення документів
- розмір - № 24/6
- матеріал - сталеві
- колір сріблястий
Матеріал: метал
Нікельовані
Розмір 28 мм
Форма кругла
в пачці по 100 шт.
Матеріал: метал
Нікельовані
Розмір 45 мм
Форма кругла
в пачці по 100 шт.
механічний пристрій , який з’єднує сторінки паперу або аналогічного
матеріалу.
механічний пристрій , який з ’єднує сторінки паперу або аналогічного
матеріалу.
Одиниця виміру - шт.
Односторонній, колір прозорий
Розмір: 12мм* 10м
Одиниця виміру - шт.
Односторонній, колір прозорий
Розмір 48мм* 100м
Прозора з білою підкладкою
Ширина 12 мм, довжина 1-2 м
одиниця виміру - шт.
об’єм - 28-30 мл
колір синій

41

Стрічка клейка двостороння

42

Фарба штампельна

43

Чинка з контейнером

44

Боке для скрепок

45

Бокс для паперу

46

Касова стрічка

Кассова термо-стрічка, 57мм, 19 метрів.

47

Шило канцелярське

Дерев’яна ручка, довжина голки 6 см

48

Голка «циганська»

Довжина 7,5 см

-великий прозорий контейнер для стружки
-корпус виготовлений із пластику
-лезо з інструментальної сталі
Розмір 40x40x67 мм.
Наявний магнітний тримач
Розмір - 90x90x90мм.
Матеріал - пластик
Колір - прозорий
3 вирізом для більш зручного бумажного блока

49

Календар хатинка на 2022 рік

50

Календар настінний на 2022
рік

51

Етикетки цінники самоклейні

52

Поштовий конверт С4

53

Поштовий конверт С5

54

Диск DVD-R

55

Диск DVD-RW

56

Диск CD-R

Керівник структурного
підрозділу

Тип: настільний
Розмір 210*148 мм
Матеріал: папір крейдований 150г/м2
На пружинах перекидний
Тип: настінний
Розмір 290*420 мм
Матеріал: папір крейдований 150г/м2
На пружинах, відривний
Колір - зелені
Розмір 22*12 мм
Прямокутна зовнішня намотка для спеціального маркування
Формат С4
Колір - білий
Матеріал - білий папір 90г/м2
3 самоклеючим клапаном
Формат С5
Колір - білий
Матеріал - білий папір 90г/м2
3 самоклеючим клапаном
Ємність: 4,7 GB
Максимальна швидкість запису: 16х
Тип упаковки: Wrap
Діаметр 118 мм.
Кільце шириною 22 мм.
Ємність: 700 MB
Максимальна швидкість запису: 52х
Тип упаковки: bulk
Діаметр 118 мм.
Кільце шириною 22 мм.
Ємність: 4,7 GB
Максимальна швидкість запису: 16х
Тип упаковки: bulk
Діаметр 118 мм.
Кільце шириною 22 мм.

Н.В.Вашілова
(підпис)

(П.1.П.)
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Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення,
визначений відповідно до розрахунку до проекту кошторису на 2021 рік, становить 165 ООО. 00 грн.
Очікувана вартість предмета закупівлі: 165 000.00 грн___________________________

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:Визначення очікуваної вартості
предмета закупівлі обумовлено статистичим аналізом загальнодоступної інформації про
піну 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.

Економіст II кат.

О.П. Жорняк
(П.1.П.)

(підпис)

