Обґрунтування очікуваної вартості закупівлі за ДК 021:2015
79820000-8 послуг, пов’язаних з друком (послуг з виготовлення та
поставки 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 виготовлення охоронних документів здійснює друк охоронних
документів на об’єкти права інтелектуальної власності на бланках, які
повинні бути виготовлені промисловим способом на матовому картоні
формату А4, щільністю не менше 250 г/м2:патентів на винаходи;
патентів на корисні моделі;
свідоцтв на торговельні марки на промислові зразки;
свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір;
Загальна потреба Укрпатенту у бланках на 2022 рік становитиме
40000 шт., з яких:
патентів на винаходи – 3000 шт.;
патентів на корисні моделі – 3000 шт.;
свідоцтв на торговельні марки на промислові зразки – 24000 шт.;
свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір – 10000 шт.
За основу розрахунку послуг з виготовлення бланків охоронних
документів взята вартість комерційних пропозицій, наданих Укрпатенту
суб’єктами господарювання на відповідний запит станом на 05.07.2022 (див.
Таблиця).
Таблиця
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Кабінетом Міністрів України у проекті Державного бюджету України на
2022 рік закладено показники інфляції на рівні 6,2 %.
З урахуванням коефіцієнта інфляції очікувана вартість предмета
закупівлі буде складати: 323527,67×1,062=343586,39 грн. ≈ 344000,00 грн.

Інформація
про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі
Найменування предмета закупівлі:
ДК 021:2015: 79820000-8 послуги, пов’язані з друком
(послуги з виготовлення та поставки бланків охоронних документів)
Розділ І. Кількість та загальний опис предмета закупівлі
Предметом закупівлі є послуги з виготовлення бланків охоронних документів (далі
– Продукції) із характеристиками, що зазначені у таблиці 1 цього Додатку.
Таблиця 1: Технічні, якісні та кількісні характеристики Продукції
Кількість,
Найменування Продукції
Технічні та якісні характеристики
шт
«Свідоцтво»

24000

«Патент на винахід»

3000

«Патент на корисну модель»

3000

«Свідоцтво про реєстрацію авторського
права на твір»

10000

Матеріал: картон Icelite Juta 2s,
матовий;
Щільність: 250 г/м2;
Кольоровість: 4+0;
Формат: А4
Фактура: льон;
Придатний для кольорового друку
на лазерному принтері

Розділ ІІ. Вимоги до надання послуг, що є предметом закупівлі
2.1. 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.
2.2. 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.
2.3. Поставка виготовленої Продукції здійснюється за рахунок учасника – переможця
відкритих торгів.
2.4. Продукція поставляється в упаковці, яка відповідає вимогам відповідних
стандартів та технічних умов і забезпечує збереження Продукції при перевезенні та
зберіганні.
2.5. Надання послуг здійснюється відповідно до умов договору, наведеному у
Додатку 4 до тендерної документації.
Розділ ІІІ. Вимоги до підготовки тендерної пропозиції учасником
3.1. На підтвердження відповідності пропозиції технічним, якісним та кількісним
характеристикам предмета закупівлі у складі своєї пропозиції учасник повинен надати:
3.1.1. інформаційну довідку довільної форми про можливість надання замовнику
послуг, що є предметом закупівлі, з урахуванням вимог цього Додатку;
3.1.2. довідку довільної форми, якою підтверджується, що під час надання послуг, які є
предметом закупівлі, учасником не будуть використовуватися обладнання (устаткування),
ресурси та матеріали країною походження яких є Російська Федерація.

