
УПРАВЛІННЯ АДМІНІСТРАТИВНИМИ БУДИНКАМИ 

УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ АПАРАТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ  

технічних та якісних характеристик закупівлі канцелярські товари розміру бюджетного призначення, 

очікуваної вартості предмета закупівлі 

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «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: Управління 

адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України, код ЄДРПОУ 

26252302, адреса: 01009 м. Київ, вул. Банкова, 6-8. 

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 й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Код ДК 021:2015 - «30190000-7 Офісне 

устаткування та приладдя різне Канцелярські товари» 

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги, UA-2021-09-24-002710-c. 

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 75 000,00 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.  

Розмір бюджетного призначення: фінансування закупівлі здійснюється відповідно до затвердженого річного 

плану на 2021 рік. 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. Термін постачання: протягом 30 

днів з дати підписання договору. 

Якісні та технічні характеристики заявленої кількості канцелярських товарів визначені з урахуванням реальних 

потреб підприємства, оптимального співвідношення ціни та якості, нормативних документів до даного виду 

товару. 

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних 

характеристик предмета закупівлі:  

Найменування товару Технічні характеристики 

Біндери,19 мм 12 шт в упаковці, 19 мм 

Біндери,32 мм 12 шт в упаковці, 32 мм 

Біндери,41 мм 12 шт в упаковці, 41 мм 

Біндери,51 мм 12 шт в упаковці, 51 мм 

Грифелі до механічних олівців  12 шт в упаковці, 0,5 мм, НВ, Н (підходять до п.№12) 

Гумка для стирання Білий колір, витирає сліди 8В, 10Н, koh-i-noor 

Клей  ПВА 200мл Ковпачок-дозатор 

Клей олівець Клей олівець 8гр 

Коректор-ручка 8 мл Коректор- ручка з металевим накінечником,  



Коректор-стрічка 
Коректор- стрічковий з аплікатором, ширина стрічки 5мм, 

довжина 6-8 м 

Скотч канцелярський  Розмір 18 мм *30м, прозорий 

Олівець механічний 
З металевою направляючою, Ø стержня 0,5 (Axent MP9021 

Classic) 

Олівець простий З гумовою вставкою 

Календарі настільні, на підставку 
Рік виготовлення  2021, на 2022рік, на підставку , 

«BUROMAX» або еквівалент 

Календарі настінні, на 1 пружину Рік виготовлення  2021, на 2022рік, на 1 пружину 

Ручка  
Прогумований пластик, товщина лінії 0,5мм, колір чорнила- 

синій (10шт), чорний (10шт), Optima Prima або еквівалент  

Маркери кольорові 
4 шт в наборі,текст-маркери в блістері, ширина лінії 1-5 мм, 

Axent Highlighter або еквівалент 

Планшет А4 (кліпборд)  Пластикові, з металевим притискачем  А4 

Степлер № 24/6 № 24/6, на 25-30 аркушів 

Степлер №10 №10 

Скоби № 24/6 № 24/6 (підходять до п19) в 1 уп 1000 шт 

Скоби №10 №10 (підходять до п20) в 1 уп 1000 шт 

Скотч 48х100м, прозорий 

Лінійка 30 см 30 см з чіткою шкалою розділення, прозора 

Лінійка 40 см 40 см з чіткою шкалою розділення, прозора 

Лінійка 100см 100см з чіткою шкалою розділення, металева 

Набір лінійок та лекал Набір CZ-06, в комплекті 9 шт 

Дестеплер 
З механізмом фіксації зубців в закритому положенні, Axent 5550 

або еквівалент 

Пластиковий  цифровий 

розподілювач 

Пластиковий цифровий розподілювач Buromax Job або 

еквівалент A4. 31лист ВМ.3216 або еквівалент 

Пластиковий алфавітний 

розподілювач 

Пластиковий укр., алфавітний розподілювач Buromax Jobmax. 

A4. А-Я ВМ.3214 або еквівалент 

Пластиковий розподілювач 
Пластиковий розділювач Axent  1912-01, А4, кольоровий 12 

відділів 

Гумка  Гумки для грошей, асорті, 500гр 

Точилка Точилка металева, клиноподібна, для олівців 

Бокс Бокс для паперу для нотаток 90х90 

Ніж  Ніж  канцелярський, для різки бумаги, 18 мм 

Лезо Лезо для ножа канцелярського (підходить до п35) 



Підставка-органайзер 
Підставка-органайзер, канцелярська для ручок, олівців, чорна, 

пластик Arnika 8100 або еквівалент 

Лоток горизонтальний 
Горизонтальний, чорний, «Компакт» Арніка(80603) або 

еквівалент 

Лоток вертикальний Вертикальний, чорний Delta D4006-01 або еквівалент 

Кнопки 
Кнопки-цвяшки, матеріал- метал, пластикова шляпка, кольорові, 

Economix E41102 або еквівалент 

 

 

 

 


