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ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА 

ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ 

ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ 

 

Предмет закупівлі:  Конверти для відправки вихідної кореспонденції 

 

UA-2022-08-02-004628-a 

Очікувана вартість закупівлі: 1400,00 грн з ПДВ 
 

Обґрунтування доцільності закупівлі: 

З метою повноцінного функціонування Білоцерківського районного територіального 

центру комплектування та соціальної підтримки та відповідно до Програми Білоцерківської 

міської ради з організації та фінансового забезпечення мобілізації, призову на військову 

службу за контрактом, призову на строкову службу та приписки до призовної дільниці 

громадян у Білоцерківській міській територіальній громаді на 2022 рік виникла необхідність 

у забезпечені конвертами. 

Відповідно до Службової записки Білоцерківського районного територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки «Про закупівлю конвертів»  вих. 03к/2166 від 

26.07.2022р. за наявною потребою передбачено фінансування в розмірі 1400,00 грн.  

Загальний обсяг закупівлі сформований виходячи з потреби, обрахованої Замовником 

на основі фактичного використання в поточному році та обсягу фінансування.  

Деталі по закупівлі: 

Технічні вимоги до предмета закупівлі: 

№ 

з/п 

Предмет закупівлі Технічні та якісні характеристики 

1. Конверт  A4 1.Кількість: 50 шт. 

2.Формат А4 229 × 324  мм 

3.Папір: офсет білий 

4.Щільність: не менше 80 г/м
2 

5.Наявність віконця: без віконця 

6.Тип склеювання: СКЛ (самоклейний з відривною стрічкою) 

2. Конверт А4 з 

розширеним низом 

1.Кількість: 100 шт. 

2.Формат:  А4 229 × 324  мм 

3.Папір: офсет білий 

4.Щільність: не менше 80 г/м
2 

5.Тип склеювання: СКЛ (самоклейний з відривною стрічкою)  

 

Постачання та розвантаження Товару здійснюється Постачальником за адресою 

Покупця: 09100, України, Київська область, місто Біла Церква, вулиця Павліченка, 14, у 

робочі дні (згідно робочого графіку), в період з 9:00 до 16:00 год. 

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 
При розрахунку очікуваної вартості закупівлі Замовник керувався Наказом 

Мінекономіки від 18 лютого 2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення 

очікуваної вартості предмета закупівлі» та  відповідно до положень Закону України «Про 

публічні закупівлі».  Використовуючи метод визначення очікуваної вартості при 

моніторингу ринкових цін та при моніторингу ринкових цін.  

Вартість закупівлі врахувавши аналіз та коливання ринкових цін та розмір бюджетного 

призначення сформований з урахуванням обсягів наявної потреби цього типу товару та 

визначений у кошторисі та Програмі на 2022 рік Закупівля оголошена на 1400,00 грн.  
 

Уповноважена особа                                                                                        Віта ШИМЧЕНКО 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-08-02-004628-a

