
ПРАВОБЕРЕЖНЕ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ  

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(42788513)  

ОБҐРУНТУВАННЯ  
технічних та якісних характеристик предмету закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної 

вартості предмета закупівлі 

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання 

державних коштів» (у редакції постанови  Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 року № 

1266)) 

Назва предмета закупівлі: ДК 021:2015: 30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне (папір 

офісний та канцтовари). 

Вид процедури закупівлі: без використання електронної системи закупівель. 

 Указом Президента № 64/2022 від 24.02.2022 року введено воєнний стан в Україні. Для 

проведення публічних закупівель на цей період діє постанова КМУ № 169 від 28.02.2022 року “Деякі 
питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного 

стану” (зі змінами) (далі- Постанова), згідно якої публічні закупівлі товарів, робіт і послуг, вартість 

яких дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень, здійснюються без застосування процедур закупівель 
та спрощених закупівель, визначених Законами України “Про публічні закупівлі”.  

 З початку воєнних дій до м. Дніпро прибуває велика кількість внутрішньо переміщених осіб, 

які звертаються до управління з метою отримання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної 
особи, а також оформлення заяв для отримання щомісячної адресної допомоги внутрішньо 

переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-

комунальних послуг. У зв’язку з цим в управлінні виникла гостра потреба у придбанні паперу та 

канцелярських товарів 

Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-04-12-001580-b 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  

 Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначено з урахуванням реальних 

потреб і оптимального співвідношення ціни та якості. Папір повинен бути багатоцільовим, для усіх 
видів копіювальних, факсимільних апаратів та принтерів, що перебувають у користуванні працівників 

управління. З огляду на означене, для паперу для друку визначені наступні характеристики: 

 формат паперу – А4 (210*297 мм); тип паперу – офісний; колір паперу – білий; щільність 

аркушу – не менше 80 г/м.кв; товщина аркушу – не менше 104 мкм; білизна аркушу за СІЕ – не 
менше 146 %; непрозорість аркушу – не менше 90%; тип друку – двосторонній; кількість 

аркушів в пачці – 500 аркушів. 

 Ручка кулькова. Пластиковий прозорий корпус, змінний стрижень. Товщина лінії письма 

0,7мм, колір чорнил - синій. 

Термін надання послуги: квітень 2022 року. 

Очікувана вартість предмета закупівлі: 50000,00 грн. з ПДВ. 

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:  

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося з використанням методів і 

способів, передбачених Примірною методикою визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, 
затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 

від 18.02.2020 № 275, а саме шляхом здійснення пошуку, збору та аналізу загальнодоступної 

інформації про ціни на подібні послуги, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому 
числі на сайтах, торгівельних електронних майданчиках, в електронних каталогах, рекламі, прайс-

листах та в електронній системі закупівель «Prozorro». 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19

