Обґрунтування очікуваної вартості на закупівлю
за ДК 021-2015: 30190000-7 офісного устаткування та приладдя різного
(поштових конвертів)
Специфіка роботи з вхідними та вихідними листами, пересилання
документів, забезпечення конфіденційності, високої швидкості пересилки та
збереження вмісту, потребує використання конвертів різних розмірів та
параметрів.
Для виконання своїх посадових обов’язків, працівників сектору
діловодства та працівників інших структурних підрозділів Укрпатенту,
необхідно забезпечити поштовими конвертами.
Обсяг закупівель конвертів представлений в підсумковій таблиці, яка
складена на основі потреби, що склалася в 2022 році. Для визначення
вартості закупівлі використано середнє вартісне значення товарів на підставі
сайтів з пошуку Google, скриншоти яких додаються:
1. Конверт С4 229Х324мм білий
1.1. .
https://izioffice.com.ua/p688844409-konvert.html?source=merchan
t_center&gclid=EAIaIQobChMIk8f5lcym8wIVD9d3Ch1fbgDlEA
QYAiABEgJbh_D_BwE

1.2.

https://rozetka.com.ua/297513193/p297513193/?gclid=EAIaIQobC
hMIk8f5lcym8wIVD9d3Ch1fbgDlEAQYCCABEgI1ofD_BwE

1.3.

https://officetorg.com.ua/53580-konvert-s4-324kh229-skl-belyj-0pl
us0-4040-250sht.html

2. Конверт С5 162Х229мм білий
2.1. https://papirus.net.ua/ua/konvert-s5-162kh229mm-belyy-skl/?utm_s
ource=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=17559542863&
utm_term=&utm_content=&utm_position=&utm_matchtype=&utm
_placement=&utm_network=x&gclid=CjwKCAjwvsqZBhAlEiwA

qAHElWJcqpxSrEB_xbrf6sfOi9ckLvxbQSjJohKhzOgaWUPwXql
B0vqx9hoC4doQAvD_BwE

2.2.
https://mistgrani.com/konvert-s5-162h229mm-biliy-sklcina-za-500shtcina-za-500s
ht-2?srsltid=AR5OiO3wjc1KOJwDNmI-uzDEDMD3JZih2nABgr0cTXGtmjsiDF
vP2anblzM

2.3. https://rozetka.com.ua/328536319/p328536319/

3. Конверт С6 114Х162мм білий
3.1. https://officeman.ua/catalog/product/konvert-c6-0-0-skl-80-g-m2-b
elyy-1044/

3.2.

https://rozetka.com.ua/223205143/p223205143/?gclid=EAIaIQobC
hMIzqnW2s6m8wIVVON3Ch1GIgv9EAQYDSABEgIWjfD_BwE

3.3.
https://shpura.com.ua/shpura-6830009?gclid=EAIaIQobChMIzqnW2s6m8wIVVO
N3Ch1GIgv9EAQYCCABEgLphfD_BwE

Підсумкова таблиця
№
п/п
1
2
3

Найменування
Конверт С4
229Х324мм
Конверт С5
162Х229мм
білий
Конверт С6
114Х162мм
білий

К-ть

45000
41000
80000

Ціна сайт
№ 1 (грн)

Ціна сайт
№ 2 (грн)

Ціна сайт
№ 3 (грн)

Середня
ціна (грн)

Загаль
вартіс
(грн

4,22

5,00

4,37

4,53

203850

2,00

1,98

2,00

1,99

81590,

1,18

1,00

1,00

1,06

84800,

Загальна вартість

Отже очікувана вартість на закупівлю поштових конвертів: 370240, 00 грн

370240

Інформація
про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі
Найменування предмета закупівлі:
ДК 021:2015 30190000-7 офісне устаткування та приладдя різне
(поштові конверти)
І. Кількість та опис усіх необхідних характеристик предмета закупівлі (технічна
специфікація)
Найменуванн
№
я товару, що є Одиниц Кількіст
Технічні характеристики
п/п
предметом
і виміру
ь
закупівлі
Має бути виготовлений з паперу білого
кольору, з щільністю 80-90г/м2 та
Конверт
відповідати параметрам 229Х324мм. Без
1
формату С4
шт
45000
друку (0+0), самоклеючий з відривною
стрічкою (для заклеювання якого потрібно
зняти захисну стрічку, притиснути клапан),
клапан по коротшій стороні (без вікон).
Має бути виготовлений з паперу білого
кольору, з щільністю 80-90г/м2 та
Конверт
відповідати параметрам 162Х229мм. Без
2
формату С5
шт
41000
друку (0+0), самоклеючий з відривною
стрічкою (для заклеювання якого потрібно
зняти захисну стрічку, притиснути клапан),
клапан по довшій стороні (без вікон).
Має бути виготовлений з паперу білого
кольору, з щільністю 80-90г/м2 та
відповідати параметрам 114Х162мм. Без
Конверт
3
шт
80000
друку (0+0), самоклеючий з відривною
формату С6
стрічкою (для заклеювання якого потрібно
зняти захисну стрічку, притиснути клапан),
клапан по довшій стороні (без вікон).
Розділ ІІ. Вимоги до постачання товару, що є предметом закупівлі
2.1. Поставка здійснюється за рахунок учасника-переможця процедури закупівлі.
2.2. Товар має бути новим, якісним та поставлятися в упаковці, яка забезпечує його
зберігання, запобігає пошкодженню під час транспортування та приймання-передачі.
2.3. Товар повинен відповідати вимогам охорони праці, екології та пожежної безпеки.
2.4. Поставка товару здійснюється переможцем торгів відповідно до умов договору,
проект якого викладено у Додатку 4 до тендерної документації не пізніше 20 (двадцяти)
робочих днів з дати укладення Договору, однією партією.
2.5. Конверти повинні відповідати технічним умовам ДСТУ 3876-99 «Зв'язок
поштовий. Конверти поштові. Технічні умови».

