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,
місцезнаходження
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 ДК 021:2015:30190000-7 Офісне
устаткування та приладдя різне

Ідентифікатор закупівлі:

иА-2021-04-05-005234-с

Найменування структурного підрозділу: Редакційно-видавничий відділ ВНАУ та
структурні підрозділи ВНАУ
Обгрунтування доцільності закупівлі: Згідно пункту 3 частини 1 статті 2 Закону
України «Про публічні закупівлі» переговорна процедура закупівлі застосовується
замовником як виняток і відповідно до якої замовник укладає договір про закупівлю з
учасником після проведення переговорів щодо ціни та інших умов договору про
закупівлю з одним або декількома учасникоми процедури закупівлі. 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 редакційновидавничий відділ ВНАУ
Обгрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі:
Товар повинен бути новим, без зовнішніх та внутрішніх пошкоджень. Товар
має бути поставлений в упаковці що забезпечує захист товару від його пошкодження
або псування під час транспортування і зберігання. Товар повинен відповідати
показникам безпечності та якості,
відповідати діючим в Україні державним
стандартам та технічним умовам, встановленим для кожного виду товару. На кожній
упаковці повинно бути нанесено споживче маркування, яке повинно
містити
наступну інформацію: найменування продукції, кількість штук в упаковці, адресу
виробника,
Конструкція і форми цих товарів повинні забезпечувати цільове
призначення, зручність і комфорт при користування ними.
Поставка товару може відбуватися партіями на підставі замовлення Покупця.
Замовлення може здійснюватися поштою, або електронною поштою. В заявці буде
зазначатися кількість товару та термін поставки - не більше 5 днів з моменту подання
заявки. На кожну партію повинна бути видаткова накладна.
У разі виявлення Замовником невідповідності запропонованого товару
визначеним вимогам в технічному завданні, що підтверджують якість товару або
запропонований товар не може використовуватись за призначенням, така пропозиція
учасника за рішенням Замовника може відхилитись, як така що не відповідає вимогам
Замовника визначеним в тендерній документації, зокрема в технічній частині
предмета закупівлі.

Технічний опис товару
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з/п

Найменування товару

Якісні характеристики
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Бренд: Crystal PR080
Формат: A4 - 210x297 мм.
Пачка - 500 аркушів.
Не крейдований чістоцеллюлозний папір
Для друку: факс, В/W лазерний друк, струменевий друк, копіювання
Упаковка: міцна вологостійка покрита поліетиленом крафт-папір
Сертифікати: ISO 9001:2000- сертифікація в системі управління якістю, ISO 14001:2004 екологічна
сертифікація, ISO 9706- опір старінню
Технічні показники:
Базова вага (g/m2) - 80,0±5
Питомий обсяг (пухкість) (с т З /g) - 1,30±2
Ступінь непрозорості по ISO (%) - 93
Білизна СІЕ (%) - 150
Яскравість (%) -106
Товщина ( ц т ) - 104±2
Шорсткість (мл/мин) - 230
Жорсткість ISO (мН/мНм) MD —108
Жорсткість ISO (мН/мНм) CD - 45
або еквівалент, не гірш ий за якістю
Бренд: Double A copy Premium
Формат: A4 - 210x297 мм.
Пачка - 500 аркушів.
Виробництва: Франція
Щільність (ISO 536), g/ml - 80
Товщина аркушу (ISO 534), мкм - 107
Непрозорість (ISO 2471), % - 95
Шорсткість за Bendtsen (ISO 8781-2), ml/min - 70
Вологість (ISO 287), % - 4,2
Білизна CIE (ISO 11475)-165
Яскравість (ISO 2470), % - 111
Kodak Жорсткість MD (ISO 5629), mN-m - 0,45
Опір згину MD (ISO 2493), mN - 150
Опір згину CD (ISO 2493), mN - 50
або еквівалент, не гірш ий за якістю
Бренд: Ballet Universal, марка С
Формат: A3 - 297x4207 мм.
Пачка - 500 аркушів.
Щільність (ISO 536), g/ml - 80±3
Товщина аркушу (ISO 534), мкм - 104±2
Жорсткість при статичному згинанні, мН, не менше
в машинному напрямку - 105
в поперечному напрямку - 45
Шорсткість по Бендстсену, мл/хв., не більше (ISO 8781-2)
Верхнього боку - 300
Нижнього боку - 300
Непрозорість (ISO 2471), % не менше - 91
Білизна за CIE (ISO 11475) - 146±3
Яскравість (ISO 2470), % - 105±1,5
Масова частка золи, %, не менше - 18
Міцність поверхні, номер воскового бруска, не менше - 14
Поверхневе вбирання води при однобічному змочуванні (Кобб«>), г/м - 20-30
Вологість, % - 3,6-4,8
Граничні відхилення за розмірами аркуша: ±0,5 мм, по косині - не більше 0,5 мм.
Разновідтіночність паперу в одній пачці і партії не допускається
або еквівалент, не гірш ий за якістю
Бренд: PRO-DESIGN®
Формат: SRA3 - 320x450 мм.
Пачка - 250 аркушів.
Виробництва: Франція
Щільність, g/ml - 200
Білість СІЕ - 168
Товщина аркушу, мкм - 196
Шорсткість за Bendtsen, ml/min - 135
Формування полотна аркуша (індекс Kajaani) - 110
Непрозорість, % - min 98
Жорсткість при статичному згинанні, мН, не менше
в машинному напрямку - 700
в поперечному напрямку - 400
Сертифікати: EU Ecolabel, FSC, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9706, ISO 9001:2000
або еквівалент, не гірш ий за якістю
Maestro Print
Формат: 600x840 мм.
Пачка - 125/250 аркушів.
Щільність (ISO 536), g/ml - 190±7
Товщина (ISO 534), mm/1000 - 221±7
Шорохуватість (ISO 8781-2), ml/min - 225±75
Вологість (ISO 287), % - 6,2±0,7
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Папір А4 Crystal PR080

2

Папір А4 Double A copy
Premium

3

Папір АЗ Ballet Universal

4

Папір SRA3 PRO
DESIGN

5

Папір А1 Maestro Print

Білість CIE (ISO 11475) - 143±2
Яскравість с UV (ISO 8781-2), % - 103,5±1,5
або еквівалент, не гірш ий за якістю

6

Папір рулонний А1

Ширина рулона 610 мм
Довжина намотки - 5 0 м
Для друку: плотерний струменевий друк
Обробка: механічна
Технічні показники:
Базова вага (g/m2) —80,0±5
Повинна відповідати ТУ У 212.5-21.541421-01-2003
або еквівалент, не гірш ий за якістю

Керівник структурного
підрозділу
Харламов О.
(П.І.1
« 03

»

ОМ_______ 20 3.1 р.

контактний телефон
відповідальної особи 0977439755

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення,
визначений відповідно до розрахунку до проекту кошторису на 2021 рік, становить 400 450,00 грн. з
ПДВ
Очікувана вартість предмета закупівлі:
400 450.00 грн._____________________________
Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість предмета
закупівлі 400 450.00 грн.

Кількість, од.

Назва товару
Папір А4 Crystal PR080
Папір А4 Double A copy Premium
Папір АЗ Ballet Universal
Папір SRA3 PRO-DESIGN
Папір А1 Maestro Print
Папір рулонний А1

Економіст II кат.

1700 пач.
200 пач.
800 пач.
ЗО пач.
15000 пач.
5 рулонів
Всього:

О.П. Жорняк
(П.І.П.)

Вартість од. грн.

Сума

97,00
100,20
136,50
265,90
6,50
167,90

164 900,00
20 040,00
109 193,60
7 977,00
97 500
839,50

400 450,00
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(підпис)

