
УПРАВЛІННЯ АДМІНІСТРАТИВНИМИ БУДИНКАМИ 

УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ АПАРАТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 

ОБҐРУНТУВАННЯ  

технічних та якісних характеристик закупівлі канцелярських товарів, 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): Канцелярські товари код за ДК 021:2015: 

30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне. 
 

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями, UA-2022-11-15-007739-a. 
 

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 181 000,00 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: визначений відповідно до розрахунку кошторису на 2022 рік. 
 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. Поставка Товару здійснюється 

силами та засобами Постачальника до 20.12.2022р. (включно). 

Якісні та технічні характеристики заявленої кількості канцелярських товарів визначені відповідно до потреб 

замовника. При цьому технічні та якісні характеристики предмету закупівлі не є унікальними та такими, що 

можуть обмежити коло учасників процедури закупівлі.  
Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних 

характеристик предмета закупівлі: 

Розділ І. Загальні вимоги щодо поставки товару 

Товар повинен бути новим, термін та умови його зберігання не порушені. 

Упаковка Товару не повинна бути деформованою або пошкодженою. Упаковка Товару має забезпечувати повне 

збереження товару під час його транспортування з урахуванням вантажно-розвантажувальних робіт. 

Місце поставки товару: м. Київ, вул. Банкова, 6-8 (господарське приміщення). 

Рік виготовлення Товару: не раніше 2021 року. 

При поставці Товар повинен супроводжуватися діючими документами, що підтверджують якість товару: 

сертифікат відповідності та/або сертифікат (паспорт) якості, висновок державної санітарно-епідеміологічної 

експертизи, та/або інші документи, що підтверджують якість товару.  

Розділ ІІ. Технічні, кількісні та якісні вимоги 

Таблиця № 1 

№ 

з/п 

Найменування 

Товару 

Оди-

ниця 

вимір

у 

Кіль-

кість 

Технічні 

характеристики 

Найменування 

Товару  

Виробник Товару 

(заповнюється 

Учасником) 

Технічні 

характеристик

и Товару  

(заповнюється 

Учасником) 

1  Біндери  уп 50 

Тип: металеві затискачі 

для паперів. 

Розмір: 19 мм. 

Кількість біндерів в пачці 

12 шт. 

Упаковка картонна 

  

2  Біндери  уп 40 
Тип: металеві затискачі 

для паперів.  

Розмір: 32 мм.  

  



Кількість біндерів в пачці 

12 шт.  

Упаковка картонна 

3  Біндери  уп 40 

Тип: металеві затискачі 

для паперів.  

Розмір: 41 мм.  

Кількість біндерів в пачці 

12 шт.  

Упаковка картонна 

  

4  Біндери  уп 40 

Тип: металеві затискачі 

для паперів.  

Розмір: 51 мм.  

Кількість біндерів в пачці 

12 шт.  

Упаковка картонна 

  

5  

Грифелі до 

механічних 

олівців  

уп 50 

Кількість в упаковці: 

12 шт  

Діаметр грифеля: 0,5 мм, 

Довжина стрижня: 60 м 

Жорсткість: НВ 

  

6  
Гумка для 

стирання 
шт 150 

Матеріал: натуральний 

каучук. 

Форма гумки: подовжена, 

клиноподібна, зі 

скошеними краями. 

Підходить для олівців 

твердості 8В-10Н, ручок, 

кольорових олівців, 

чорнила. 

Мінімальний  вміст 

абразивних речовин. 

  

7  Клей-олівець шт 140 

Тип: клей-олівець 

Вага: 8-10гр 

Основа: PVP 

(полівінілпіролідон) 

  

8  Коректор-ручка  шт 50 

Корпус: Пластиковий, 

металевий наконечник з 

дозатором,  пластиковий 

ковпачок, 

Вага: 8-9 мл. 

  

9  Коректор-стрічка шт 30 

Тип: коректор 

стрічковий. 

Розміри стрічки: 

довжина: не менше 6 м; 

ширина: 5 мм. 

Матеріал стрічки: 

поліефірна плівка. 

Особливості: корпус 

виготовлений з прозорого 

пластику, підходить для 

всіх видів чорнил. 

  

10  
Олівець 

чорнографітний 
шт 100 

Тип: олівець+гумка 

Тип: Чорнографітний, 

Твердість грифеля: НВ 

  

11  
Календарі 

настільні 2023 
шт 110 

Тип: настільний 

Вид: перекидний 

Матеріал: картон 

 На одному аркуші три 

місяці (поточний місяць – 

докладно) 

  

12  
Календарі 

настінні 2023 
шт 130 

Тип скріплення: верхня 

спіраль (1 пружина) 

Матеріал: картон 

Вказівник дат з бігунком 

та отвір для кріплення 

  



13  Ручка  шт 20 

Матеріал: Прогумований 

пластик; 

Товщина лінії-0,5мм; колір 

чорнила- синій (10шт), 

чорний (10шт), Economix 

Boss E11914-02 (або 

еквівалент) 

  

14  
Маркери 

кольорові 
уп  80 

Упаковка:4 шт (набір) 

текст-маркери в блістері 

ергономічний корпус, Тип: 

клиновидний пишучий 

вузол, підходить для всіх 

видів паперу; 

Товщина лінії: не менше 4 

мм 

  

15  
Гумки для 

грошей 
уп 1 

Упаковка: пакет 

Колір: асорті 

Вага: 500гр 

  

16  Бокс для паперу шт 50 Матеріал: пластик 

Розмір: 90х90х90 

  

17  
Підставка-

органайзер 
шт 50 

Підставка-органайзер, 

канцелярська для ручок, 

олівців,  

Матеріал: метал/або 

пластик 

Колір: чорний 

Кількість відділень:  

не менше 3 відділень 

Axent 2117-01-А (або 

еквівалент) 

  

18  Кнопки уп 200 

Тип: Кнопки-цвяшки, 

матеріал: метал, 

пластикова шляпка, Колір: 

асорті,  

Кількість в уп: не менше 

36 шт 

Economix E41102 (або 

еквівалент) 

  

19  
Маркер 

перманентний 
шт 60 

Текстовий,  

колір – чорний, 

ергономічний корпус, 

клиновидний пишучий 

вузол, підходить для всіх 

видів паперу,  

товщина лінії:1-4,5 мм 

  

20  Ручка кулькова  шт 200 

Колір: синя 

Корпус: Пластик Товщина 

лінії 0,7 мм, механізм 

подачі стержня 

автоматичний,  

типу Buromax Live Touch 

(або еквівалент) 

  

21  
Диспенсер для 

скріпок 
шт 50 

Тип: бокс 

Матеріал: Пластик 

 Особливості: з магнітним 

утримувачем 

Axent (4120-А) (або 

еквівалент) 

  

22  Папір А4 уп 600 

Формат паперу: А4 Розмір: 

210х297 мм; Щільність 

аркуша: не менше 80 г/м²,  

Товщина аркушу: не 

менше 104 мкм,  

білизна CIE: не менше 150 

%; 

  



Непрозорість: не менше 92 

%,  

Кількість аркушів в пачці 

500 шт.,  

Колір: білий 

 

 


