Додаток 4

Обґрунтування очікуваної вартості на закупівлю за ДК 021:2015
30190000-7 офісного устаткування та приладдя різного
(паперу для друку)
Специфіка роботи Укрпатенту, передбачає використання значної
кількості офісного паперу.
Обсяг закупівель 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. Папір формату А4 , 500 арк (80 г/м2)
1.1.
https://www.itbox.ua/ua/product/Bumaga_StoraEnso_A4_Zoom_80_191-p231412/
?utm=shopping&utm_content=shopping&gclid=Cj0KCQjw4eaJBhDMARIsANhr
QAAbHihIvKuy2KUKFU2v-IfLcIzV9kAhDelW_RFxmWXJSQ5ddlzHVjUaAsY
KEALw_wcB

1.2.
https://kiev.prom.ua/ua/p1370611732-bumaga-500-listov.html?srsltid=AdGWZVQ
4qhHV3v82qxisD8wEm4rQsJl6dfzEpycXClHmCtKlUQ-Eac0Ayd8

1.3. https://prom.ua/ua/p1634595902-bumaga-zoom-klass.html

Підсумкова таблиця
№
п/
п

Найменування

1

Папір, формату
А4 , 500 арк
(80 г/м2)

К-ть

3306

Ціна
сайт
№1
(грн)

Ціна сайт
№ 2 (грн)

Ціна сайт
№ 3 (грн)

Середня
ціна (грн)

Загальна
вартість (грн)

235,00

230,10

224,99

230,03

760479,18

Загальна вартість

760479,18

Отже очікувана вартість на закупівлю паперу для друку: 760479,18≈
760 500,00 грн.

Інформація
про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі
Найменування предмета закупівлі:
ДК 021:2015 30190000-7 офісне устаткування та приладдя різне
(папір для друку)
Розділ І. Кількість та опис усіх необхідних характеристик предмета закупівлі
(технічна специфікація)
№
Кільк
з/
Найменування товару та його технічні характеристики
ість
п
(шт)
1 Папір формату А4, 80 (+/- 3) г/м2 з наступними характеристиками:
Білий, чистоцелюлозний, ксерографічний, некрейдований, без захисних
властивостей, не каландрований, без малюнків.
Формат А4, розмір 210*297 мм в пачках по 500 аркушів;
Маса (щільність) (ISO 536) 80 (+/- 3) г/м2;
Товщина (ISO 534) - min 100 мікрон;
Яскравість (ISO 2470) - ≥ 95 %;
3306
Білизна CIE (ISO 11475) - ≥ 145%;
Непрозорість (ISO 2471) - ≥ 91%;
Вологість (ISO 287) - < 5,3%;
Папір упакований у вологостійку (або вологозахисну) упаковку (обгортку).
Відбілюється без використання (застосування) хлору або елементарного
хлору.
Розділ ІІ. Вимоги до підготовки тендерної пропозиції учасником
1. На підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічній специфікації та
іншим вимогам щодо предмета закупівлі, у складі тендерної пропозиції учасник повинен
надати:
1.1. порівняльну таблицю відповідності запропонованого ним товару технічним
вимогам замовника. Для перевірки характеристик запропонованого товару технічним
вимогам замовника, учасником обов’язково зазначається в порівняльній таблиці
інформація про фірмове або комерційне найменування запропонованого товару,
найменування виробника товару, технічні та якісні характеристики запропонованого
товару.
1.2. копію(-ї) сертифікату(-ів) якості, наданого(-их) виробником або його офіційним
представництвом (представником), повноваження якого розповсюджується на територію
України, на товар, що є предметом закупівлі та пропонується учасником, який(-і)
обов’язково має(-ють) містити інформацію, що надає змогу встановити відповідність
запропонованого товару вимогам, встановленим Розділом І Додатку 2 до тендерної
документації.
1.3. довідку довільної форми, якою підтверджується, що учасником не
пропонуються до постачання товари країною походження яких є Російська Федерація.
2. Будь-яке посилання у 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».

3. Будь-яке посилання, в тендерній 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».
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.
5. У разі невідповідності назви параметру у наданій учасником копії сертифікату
якості на запропонований товар з його назвою у інформації про технічні, якісні та кількісні
характеристики товару, що є предметом закупівлі, визначальним є зазначений стандарт
ISO, яким встановлюється метод вимірювання даного параметру.
Розділ ІІІ. Вимоги до постачання товару, що є предметом закупівлі
1. Весь товар, який пропонує учасник повинен бути новим (таким, що не був у
користуванні).
2. Товар повинен відповідати вимогам охорони праці, екології та пожежної безпеки.
3. Поставка товару здійснюється відповідно до умов договору, проект якого наведено у
Додатку 4 до тендерної документації.

