
УПРАВЛІННЯ АДМІНІСТРАТИВНИМИ БУДИНКАМИ 

УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ АПАРАТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 

ОБҐРУНТУВАННЯ  

технічних та якісних характеристик закупівлі туалетного паперу, 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): ДК 021:2015 33770000-8 Папір санітарно-

гігієнічного призначення (Папір туалетний). 
 

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями, UA-2023-01-19-015330-a. 
 

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 516 360,00 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 2023 рік. 
 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. Термін постачання: Поставка 

Товару здійснюється силами та засобами Постачальника протягом поточного року партіями відповідно до 

графіку (Додаток 2) але не пізніше  31.08.2023 р. (включно). 

Якісні та технічні характеристики заявленої кількості туалетного паперу 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:  

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. 

При поставці Товару повинні надаватися документи, підтверджуючі його якість (сертифікат якості, та/або 

паспорт якості від виробника, що засвідчує якість товару). 

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

Рік виготовлення Товару: не раніше 2022 року. 

Розділ ІІ. Технічні, кількісні та якісні вимоги 

Таблиця № 1 

№ 

з/п 

Найменування 

Товару 

Оди-

ниця 

виміру 

Кіль-кість Технічні характеристики 

Найменування 

Товару  

Виробник 

Товару 

(заповнюється 

Учасником) 

Технічні 

характеристики 

Товару  

(заповнюється 

Учасником) 



1  

Папір туалетний 

«Обухів »  
шт 48000 

Довжина 65 метрів, 

побутовий, для інтимної 

гігієни, одношаровий, без 

ароматизатора, 

колір сірий, 

матеріал основи 

макулатура, без тиснення, 

без гільзи,  

маса одношарового паперу 

площею 1 м2, г- не менше 

29  

висота рулону близько 9,2 

см, діаметр рулону  

близько 9,1 см,  

ширина паперової стрічки, 

мм- близько 85мм 

вага рулону близько 0,18кг,  

упаковка 48 шт. у 

гофроящику.  

Товар відповідає:  

ДСТУ 8862:2019 

Для виготовлення 

використовується папір 

згідно ДСТУ 4266:2022 

  

 

 

Графік поставки Товару 

Таблиця 2 

№ 

п/п 

Найменування товару Кількість, шт 

лютий березень квітень травень червень липень серпень 

1 Туалетний папір 6 864 6 864 3 456 6 864 10 320 6 816 6 816 

 

 


