
ОБГРУНТУВАННЯ
технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної

вартості предмета закупівлі

Офісне устаткування та приладдя різне (офісне устаткування 
та канцелярські товари)

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ №710 від 11.10.2016 «Про ефективне 
використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування замовника: адміністрація Соборного району Дніпровської міської 
ради
2. Код ЄДРПОУ: 44013254
3. Місцезнаходження замовника: пл. Шевченка, 7, м. Дніпро, Дніпропетровська область, 
49027
4. Категорія замовника: Замовник відноситься до 3-ї категорії, а саме: юридичні особи, які 
забезпечують потреби держави або територіальної громади (п.З ч.І ст.2 Закону України 
"Про публічні закупівлі”)
5. Назва предмета закупівлі: Офісне устаткування та приладдя різне (офісне 
устаткування та канцелярські товари)
6. Код за ДК 021:2015: 30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне
7. Кількість послуг: товари
8. Місце надання послуг: пл. Шевченка, 7, м. Дніпро
9. Вид закупівлі: допорогова закупівля
10. Ідентифікатор закупівлі: ІІА-2021 -09-29-010573-Ь
Закупівля на зекономлені за результатами проведення закупівлі ІІА-2021-01-19-001912-а 
кошти
Очікувана вартість та обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
14 700,00 грн (чотирнадцять тисяч сімсот грн 00 коп). Визначення очікуваної вартості 
предмета закупівлі здійснено 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 п.1 ч.І розділу III наказу Мінекономіки від 18.02.2020 №275 із змінами, 
шляхом пошуку інформації про ціни на послуги, що містяться в мережі інтернет у 
відкритому доступі.
Розмір бюджетного призначення: передбачено кошторисом адміністрації Соборного 
району Дніпровської міської ради згідно з рішенням міської ради від 16.12.2020 №12/1-2 
«Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік». (КЕКВ 2210). 
Обгрунгуванни технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
Термін надання послуг: здати укладання договору по 30.11.2021.
Канцелярські товари необхідні для забезпечення діяльності адміністрації.

№
п/п

Найменування Од.
виміру

Кількість

1 Антистеплер шт 7
2 Біндери 25, затискач для паперу, 12 шт. в пачці пачка 5
3 Біндери 32, затискач для паперу, 12 шт. в пачці пачка 5
4 Біндери 51, затискач для паперу, 12 шт. в пачці пачка 5
5 Верстат офісний брошурувально-палітурний шт 1
6 Гумка для видалення написів шт ЗО



7 Датер шт 2
8 Діркопробивач ЗО арк. з лінійкою шт Т ~
9 Закладки прапорці пластик шт з о
10 Клей-олівець 8 г шт 21
11 Книга А4 з м'якою обкладинкою, 96арк шт 5
12 Книга А4 з твердою обкладинкою, 96 арк шт 10
13 Конверти С4 шт 50
14 Коректор-ручка 8 мл шт 20
15 Лоток для паперу вертикальний шт 5
16 Лоток для паперу горизонтальний шт 2
17 Маркер перманентный 1 -3 мм чорний шт 2
18 Набір маркерів текстових 4 кольори шт 10
19 Нитка прошивна поліефірна шт 1
20 Ніж канцелярський 9 мм шт 3
21 Олівець графітовий з ластиком шт 50
22 Паперовий блок для нотаток непроклеєний, 85x85 мм, 

400 арк.
шт 10

23 Папір для нотаток з липким шаром 75мм*75мм, 100 арк шт 10
24 Папір офісний А4, 80 г/мЗ, 500л пачка 120
25 Папка куточок А4 прозорий, асорті шт 50
26 ГІапка-реєстратор А4, 50 мм шт 10
27 Папка-реєстратор А4, 70 мм шт 10
28 Ручка кулькова синя Corvina 51 або Hiper Vector шт 100
29 Ручка настільна на шнурку шт 12
ЗО Скоби до степлера № 10, 1000 шт пачка 20
31 Скоби до степлера № 24/6, 1000 шт пачка 20
32 Скотч вузький 24мм х 18м, 40мкм, прозорий шт 16
33 Скотч широкий 48мм, прозорий шт 18
34 Скріпки 25 мм, круглі, 100 шт в пачці пачка 40
35 Скріпки 50 мм, круглі, 100 шт в пачці пачка 10
36 Степлер № 24/6, 25 арк. шт 4
37 Степлер № 10 шт 7
38 Точило для олівців шт 9
39 Шило канцелярське шт 1

1. Якість товару повинна відповідати встановленим загальнообов'язковим нормам і 
правилам до даного виду товарів, які діють на території України.

2. Товар повинен бути новим, таким що не був в експлуатації. Товар має бути не 
пошкоджений, упаковка повинна відповідати вимогам, встановленим до даного виду 
товару і захищати його від псування під час перевезення (доставки) та зберігання.

3. При виявленні замовником дефектів, що можуть вплинути на якісні 
характеристики товару, постачальник повинен замінити такий товар у найкоротшій 
термін.

Уповноважена особа Наталія КРАСИЛОВЕЦЬ


