Обґрунтування очікуваної вартості на закупівлю ДК 021:2015 30190000-7
(офісне устаткування та приладдя різне)
поштові конверти
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 службових обов’язків, працівників сектору діловодства
Укрпатенту, необхідно забезпечити поштовими конвертами.
Обсяг закупівель конвертів представлений в підсумковій таблиці, яка
складена на основі потреби, що склалася в 2021 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=merchant_center
&gclid=EAIaIQobChMIk8f5lcym8wIVD9d3Ch1fbgDlEAQYAiABEgJbh_
D_BwE

1.2
https://rozetka.com.ua/297513193/p297513193/?gclid=EAIaIQobChMIk8f5l
cym8wIVD9d3Ch1fbgDlEAQYCCABEgI1ofD_BwE

1.3
https://shpura.com.ua/shpura-6811009?gclid=EAIaIQobChMIk8f5lcym8wI
VD9d3Ch1fbgDlEAQYCSABEgJZsPD_BwE

2. Конверт С5 162Х229мм білий

2.1
https://izioffice.com.ua/p688865818-konvert.html?source=merchant_center
&gclid=EAIaIQobChMIl6Sbw82m8wIVCgGLCh009gBnEAQYAyABEgJ4
UfD_BwE

2.2
https://officea4.com.ua/bumazhnaya-produkciya/konvert-s5-1sht?gclid=EAIaIQob
ChMIl6Sbw82m8wIVCgGLCh009gBnEAQYBCABEgL4d_D_BwE

2.3
https://rozetka.com.ua/297505058/p297505058/?gclid=EAIaIQobChMIl6Sb
w82m8wIVCgGLCh009gBnEAQYCSABEgIWPPD_BwE

3. Конверт С6 114Х162мм білий
3.1 https://nizkocen.com.ua/p744498182-konvert-114h162mm-kuvert.html?sou
rce=merchant_center&gclid=EAIaIQobChMIzqnW2s6m8wIVVON3Ch1G
Igv9EAQYASABEgInc_D_BwE

3.2
https://rozetka.com.ua/223205143/p223205143/?gclid=EAIaIQobChMIzqn
W2s6m8wIVVON3Ch1GIgv9EAQYDSABEgIWjfD_BwE

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

4. Конверт С4 з розширенням 229Х324мм

4.1 https://prom.ua/ua/p567217755-konvert-kraft-trojnym.html?

4.2 https://prom.ua/ua/p567217761-konvert-trojnym-rasshireniem.html?

4.3 https://prom.ua/ua/p197475041-konvert-rasshireniem-kraft.html?

№
п/п

Найменування
продукції

Кількість

Ціна
сайт
№1

Ціна
сайт
№2

Ціна
сайт
№3

Розрахун
ок

Середня
ціна з
ПДВ

Всього

1

С4 229Х324мм

67500

2,40

3,00

3,00

2,80

2,80

189000,00

2

С5 162Х229мм

83000

0,99

1,05

1,00

1,01

1,01

83830,00

3

С6 114Х162мм
С4 з
розширенням
229Х324мм

181000

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

181000,00

3170

6,00

7,00

7,50

6,83

6,83

21651,10

4

Загалом

475481,10

Всього потреба складе:
475481,10 ≈ 475 500,00 грн

Додаток 2

Інформація
про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики 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).
Найменування
№
товару, що є
Одиниці Кількість
Технічні характеристики
п/п
предметом
виміру
закупівлі
Має бути виготовлений з паперу білого
кольору, з щільністю 80-90г/м2 та
Конверт
відповідати параметрам 229Х324мм. Без
1
формату С4
шт
67 500
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
83 000
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
181 000 друку (0+0), самоклеючий з відривною
формату С6
стрічкою (для заклеювання якого потрібно
зняти захисну стрічку, притиснути клапан),
клапан по довшій стороні (без вікон)
Має
бути виготовлений з паперу
коричневого кольору, з щільністю 120г/м2,
Конверт
з розширенням та відповідати параметрам
4
формату С4
шт
3 170
229Х324мм. Самоклеючий з відривною
стрічкою (для заклеювання якого потрібно
зняти захисну стрічку, притиснути клапан),
клапан по коротшій стороні (без вікон)
ІІ. Вимоги до підготовки тендерної пропозиції учасником.
2.1. На підтвердження відповідності пропозиції технічним, якісним та кількісним
характеристикам предмета закупівлі в складі своєї пропозиції учасник повинен надати
порівняльну таблицю відповідності запропонованого товару технічним вимогам Замовника,
інформацію про найменування виробника запропонованого товару, точне маркування моделі.
2.2. Будь-яке посилання в цьому Додатку на стандартні характеристики, технічні регламенти
та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи
послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими

стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними
еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними
стандартами, нормами та правилами мається на увазі «або еквівалент».
2.3. Будь-яке посилання, в даній документації, на конкретні марку чи виробника або на
конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на
торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва мається на
увазі «або еквівалент».
2.4. Учасник процедури закупівлі має право запропонувати Замовнику товар аналогічний
(еквівалент) зазначеному у цьому Додатку за умови, що технічні характеристики такого товару не
будуть гіршими від наведених у тендерній документації.

ІІІ. Вимоги до постачання товару, що є предметом закупівлі.
3.1. Поставка здійснюється за рахунок учасника.
3.2. Поставка Товару здійснюється окремими партіями за рахунок Постачальника впродовж
2 (двох) робочих днів, наступних за днем отримання замовлення від Покупця.
3.3. Товар має бути новим, якісним та поставлятися в упаковці, яка забезпечує його
зберігання, запобігає пошкодженню під час транспортування та приймання-передачі.
3.4. Товар повинен відповідати вимогам охорони праці, екології та пожежної безпеки.
3.5. Постачання товару, що є предметом закупівлі здійснюється відповідно до умов
договору, проект якого викладено у Додатку 5 до тендерної документації.
3.6. Конверти повинні відповідати технічним умовам ДСТУ 3876-99 «Зв'язок поштовий.
Конверти поштові. Технічні умови».

