Обґрунтування очікуваної вартості придбання за ДК
021:2015:79820000-8
Послуг, пов’язаних із друком
(послуг з виготовлення бланків охоронних документів)
Розрахунок вартості товару, що є предметом закупівлі, здійснюється
відповідно до Методичних рекомендацій щодо визначення очікуваної
вартості закупівлі товарів, робіт і послуг, затверджених наказом Укрпатенту
від 05.04.2017 № 70.
Відділ підготовки офіційних видань здійснює друк охоронних
документів на об’єкти права інтелектуальної власності:
патентів на винаходи;
патентів на корисні моделі;
свідоцтв на торговельні марки;
свідоцтв на промислові зразки;
свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір;
рішень на реєстрацію договорів.
Закупівля бланків здійснювалася Міністерством розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України та передавалася Укрпатенту.
Розпорядженням від 13.10.2020 № 1267-р «Про Національний орган
інтелектуальної власності» Кабінет Міністрів України визначив, що державне
підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент)
виконує функції Національного органу інтелектуальної власності.
З 14.10.2020 набрав чинності Закон України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо створення національного органу
інтелектуальної власності» від 16.06.2020 № 703-IX (далі – Закон про НОІВ),
яким визначено повноваження Національного органу інтелектуальної
власності.
У 2021 році закупівлю усіх видів бланків на охоронні документи має
забезпечити Укрпатент.
Друк бланків повинен здійснюватися на крейдованому картоні формату
А4 з тисненням «льон» щільності 250 г/м2
Потреба у бланках на 2021 рік становитиме:
Свідоцтво на торговельні марки та промислові зразки; патент на винахід;
патент на корисну модель; свідоцтво про реєстрацію авторського права на
твір; рішення на реєстрацію договорів.

За основу розрахунку вартості бланків взято їх середню вартість згідно
запиту цінових пропозицій станом на 28.10.2020 (див. Таблиця).
Таблиця
Цінова
Цінова
пропозиція 2
Цінова
Кіл-ть, пропозиція 1
(ДП
пропозиція 3
Бланки охоронних
шт
(ТОВ
«Полігра-фічн (ТОВ «Конві
документів
«Фастпринт»), ий комбінат
Прінт»),
грн. з ПДВ
«Україна»),
грн. з ПДВ
грн. з ПДВ
Свідоцтво
24000
Патент на винахід
2400
Патент на корисну модель 8000
Свідоцтво про реєстрацію
245910,00
265560,00
304458,00
13500
авторського права на твір
Рішення на реєстрацію
700
договорів
Всього
48600
(245910,00+265560,00+304458,00)/3=271976,00 грн
Середня ціна (з ПДВ) 48600 становила 271976,00 грн
Кабінетом Міністрів України у проекті Державного бюджету України на
2021 рік закладено показники інфляції на рівні 7,3 %.
З урахуванням коефіцієнта інфляції 271976,00 ×1,073=291830,25 грн,
приймаємо за 291800,00 грн
Додатки:
Додаток 1: Комерційна пропозиція ТОВ «Фастпринт».
Додаток 2: Комерційна пропозиція ДП «Поліграфічний комбінат
«Україна»
Додаток 3: Комерційна пропозиція ТОВ «Конві Прінт».

Інформація
про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі
ДК 021:2015:79820000-8
Послуги, пов’язані з друком
(послуги з виготовлення бланків охоронних документів)
Розділ І. Кількість та загальний опис предмета закупівлі
Предметом закупівлі є послуги з виготовлення бланків охоронних документів (далі
– Продукції) із технічними вимогами та характеристиками, що зазначені у таблиці 1 цього
Додатку.
Таблиця 1: Технічні вимоги до Продукції
Найменування бланків охоронних
Кількість, шт
документів
«Свідоцтво»
24000
«Патент на винахід»
2400
«Патент на корисну модель»
8000
«Свідоцтво про реєстрацію авторського
13500
права на твір»
«Рішення на реєстрацію договорів»

700

Характеристики (однакові для
всіх бланків)
Матеріал: картон Icelite Juta 2s,
матовий;
Щільність: 250 г/м2;
Кольоровість: 4+2;
Фактура: льон, односторонній;
Придатний для кольорового
друку на лазерному принтері

Розділ ІІ. Вимоги до надання послуг, що є предметом закупівлі
1. Оригінал-макети Продукції надаються Виконавцю Замовником. Виконавець
протягом двох робочих днів після отримання оригінал-макетів виготовляє по одному
примірнику кожного найменування Продукції та передає Замовнику для перевірки і
затвердження. Після затвердження Виконавець здійснює виготовлення обумовленого
накладу протягом 10 робочих днів.
2. Якість Продукції, яка виготовляється і передається у власність Замовнику повинна
відповідати діючим в Україні стандартам, технічним умовам, а також опису і надісланому
Замовником оригінал-макету.
3. Поставка виготовленої Продукції здійснюється за рахунок учасника – переможця
спрощеної закупівлі.
4. Продукція поставляється в упаковці, яка відповідає вимогам відповідних
стандартів та технічних умов і забезпечує збереження Продукції при перевезенні та
зберіганні.
5. Надання послуг здійснюється відповідно до умов договору, наведеному у Додатку
4 до тендерної документації.
Розділ ІІІ. Вимоги до підготовки тендерної пропозиції учасником
На підтвердження відповідності тендерної пропозиції вимогам тендерної
документації, учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції інформаційну
довідку довільної форми про можливість надання замовнику послуг, що є предметом
закупівлі, з урахуванням вимог цього Додатку.

