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

Найменування,
місцезнаходж ення
та
ідентифікаційний
код
замовника
в
Єдиному
державному 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
Код Д К 021:2015:22450000-9: Друкована
продукція з елементами захисту

Ідентифікатор закупівлі:

UA-2021-04-19-002994-C

Найменування структурного підрозділу:

Навчальний відділ навчально-наукового центру

Обгрунтування доцільності закупівлі: 3 метою забезпечення студентів студентськими квитками
для створення інформаційного середовища в Єдиній державній електронній базі з питань освіти

Обґрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі:
1. Студентський квиток державного зразка містить:
1) персональні дані про студента, що обов’язково відтворюються в картці:
прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);
цифрова фотографія студента;
серія та номер студентського квитка;
індивідуальний штрих-код квитка;
дата видачі і строк дії квитка;
форма навчання (денна, вечірня, заочна, дистанційна). У разі поєднання форм навчання
заклад освіти самостійно визначає одну (основну) форму навчання;
2) дані про заклад освіти, що обов’язково відтворюються в картці:
повне найменування закладу освіти, назва факультету (відділення), структурного
підрозділу, форма навчання, назва групи (за наявності незмінних назв груп у закладі освіти);
посада, прізвище та ініціали керівника закладу освіти;
підпис керівника закладу освіти (фотокопії).
2. Студентський квиток має титульний (лицьовий) і текстовий (зворотний) боки. Розміри
квитка: висота - 85,6 мм; ширина - 54 мм; товщина від 0,65 мм до 0,84 мм. Радіус округлення
кутів - 3,18 мм. Якість друку не гірше 600 ррі. Механічна цілісність та можливість
візуального зчитування інформації мають забезпечуватися на весь строк користування.
3. Лицьовий бік містить:
зображення малого Державного Герба України заввишки 17 мм на відстані 12 мм від
верхнього краю;
напис «СТУДЕНТСЬКИЙ КВИТОК» літерами жовтого кольору заввишки 4 мм,
розміщений на відстані 38 мм від верхнього краю.
4. Зворотний бік уздовж верхнього краю на відстані 2 мм містить верхнє поле для
заповнення заввишки 9 мм, де зазначається повне найменування закладу освіти.
Під верхнім полем зворотного боку вздовж правого краю розміщено службову зону
завширшки 8 мм. У нижній частині зони виділено біле поле заввишки 40 мм для занесення
індивідуального штрих-коду квитка, у верхній частині зони - поле заввишки 24 мм для
заповнення додаткової інформації закладу освіти.

У правому верхньому куті, утвореному службовою зоною та верхнім полем, виділено
поле розміром 21 х 27 мм, де розміщується фотографія студента.
Зліва від фотографії розташовано 3 поля завширшки 19,5 мм і заввишки 6 мм для
заповнення інформації про серію та номер квитка, дату видачі та термін дії квитка. Над
відповідними полями для заповнення надруковано написи: «Серія, номер», «Виданий»,
«Дійсний до» літерами чорного кольору заввишки 2 мм.
Під ними розташовано 4 поля завширшки 42 мм і заввишки відповідно 7 мм, 10,5 мм, 6,5
мм та 6 мм для заповнення інформації про прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)
студента, факультет (відділення), структурний підрозділ, форму навчання, назву групи. Над
відповідними полями для заповнення надруковано написи: «Прізвище, ім’я, по батькові»,
«Факультет (відділення), структурний підрозділ. Форма навчання», «Група» літерами
чорного кольору заввишки 2 мм.
Уздовж нижнього краю зворотного боку надруковано назву посади, прізвище, ініціали
керівника закладу освіти та відтворено його підпис.
Студентський квиток виготовляється із синтетичних або полімерних матеріалів.
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Обґрунтування розміру бюджетного призначення: Розмір бюджетного призначення
визначений відповідно до розрахунків до кошторису затвердженого на 2021 рік та становить
- 120 000 грн
Очікувана вартість предмета закупівлі: 120 000 грн.
Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Розрахунок за продукцію
здійснюються на підставі видаткової накладної Виконавця, яка виписується у відповідності
до замовлення Замовника та специфікації. Рахунок наведено у таблиці.
Найменування послуги
Студентські квитки
Всього:
Економіст II кат.
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