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ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА 

ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ 

ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ 

 

Предмет закупівлі:  Офісний папір різного формату  

 

UA-2022-07-29-003124-a 
Очікувана вартість закупівлі: 24 000,00 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 офісним папером. 

Відповідно до Службової записки Білоцерківського районного територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки «Про закупівлю офісного паперу різного формату»  

вих. 03к/2167 від 26.07.2022р. за наявною потребою передбачено фінансування в розмірі 

24000,00 грн.  

Загальний обсяг закупівлі сформований виходячи з потреби, обрахованої Замовником 

на основі фактичного використання в поточному році та обсягу фінансування.  

Деталі по закупівлі: 

Строк поставки Товару: з дати підписання Договору про закупівлю товарів по 30 

листопада 2022 року. 

Технічні вимоги до предмета закупівлі: 

№ Назва товару 
Щільність 

клас 

Вимоги до технічних та інших 

характеристик 

К-сть, 

шт. в 

пачці 

1. 
Папір формату 

А4 

80 г/м.кв. 

Клас А(СС+) 

Характеристики не гірше ніж: 

Щільність паперу: гр./м2 80 ± 3; 

Білизна СІЕ: 146±3; 

Яскравість: % ≥ 95%; 

Непрозорість: %  ≥ 91; 

Товщина аркушу паперу: мкн. ≥100 

Кількість аркушів в пачці – 500 шт. 

500 

2. 

Папір для 

плоттера 610 

мм х 50 м 

80 г/м² 

Характеристики не гірші ніж: 

Ширина рулону:  61 см 

Довжина намотування: не менше 50 м 

Щільність паперу:  80 г/м2 ± 3 

Яскравість: % ≥ 95%; 

Непрозорість: %  ≥ 91; 

1 

рулон  

 

Додаткові вимоги до предмету закупівлі: 

1. Товар (упаковка) повинен містити маркування відповідно до стандартів виробника, 

яке надає змогу: ідентифікувати товар, його походження, дату виробництва. 

2. Якість Товару підтверджується копією (копіями) сертифіката або паспорта чи 

декларації про відповідність/якості тощо. 

3. Колір паперу – білий, тип матовий, запакований у гофровані коробки з картону або 

іншу упаковку таким чином, щоб не допустити його псування або знищення. 

4. Папір, який поставляється, непошкоджений, терміни та умови його зберігання не 

порушені. 

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. 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-07-29-003124-a
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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 24 000,00 грн.  
 

Уповноважена особа                                                                                        Віта ШИМЧЕНКО 


