
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

ОБҐРУНТУВАННЯ  
технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості 

предмета закупівлі 

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне 
використання державних коштів» (зі змінами)) 

Інформація про замовника: 

Найменування – Департамент освіти Вінницької міської ради. 

Місцезнаходження замовника –  Україна, 21050, Вінницька обл., Вінницький р-н, місто 
Вінниця, вул.Мури, будинок 4 

Ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб 
— підприємців та громадських формувань – 02141532 

Категорія: орган місцевого самоврядування 

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником 
(у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви 
відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за 
наявності): код ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” – 30190000-7 - Офісне 
устаткування та приладдя різне (Канцтовари: Папки-реєстратори. Папки на зав’язках. 
Папки-швидкозшивачі (картон). Папки-вуса. Папки-швидкозшивачі (пластик). Ручки зі 
змінним стрижнем підвищеного обсягу (чорні). Ручки зі змінним стрижнем підвищеного 
обсягу (сині). Ручки червоні. Ручки сині. Ручки чорні. Ластик. Степлери №24. Степлери №10. 
Скоби для степлера №10. Скоби для степлера №24. Коректори з пензликом. Коректори 
стрічкові. Клей ПВА. Клей-олівець. Скріпки. Біндери №25. Біндери №51. Лінійки. Стрічка 
клейка широка. Стрічка клейка. Стрічка клейка у диспенсері. Олівці HB. Олівці 2B. Точилка. 
Маркери жовті. Маркери помаранчеві. Маркери зелені. Маркери малинові (рожеві). Маркери 
сині. Маркери бірюзові. Папір для нотаток неклейкий. Папір для нотаток з липким краєм. 
Закладки пластикові. Ножиці. Файли. Дироколи великі. Дироколи малі. Лотки вертикальні. 
Лотки горизонтальні. Куб для паперу. Підставка пластикова. Підставка металева. Бокс для 
скріпок. Картка обліку заробітної плати). 

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями, UA-2022-
10-27-011043-a . 

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:  

67 045,00 грн. (Шістдесят сім тисяч сорок п’ять гривень 00 копійок). 

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним 
аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої 
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 
політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості 
предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку 
економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275 із змінами.  



Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. Термін 
постачання: з дати укладання договору по 09 грудня 2022р.  

Якісні та технічні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням 
реальних потреб замовника та оптимального співвідношення ціни та якості. 

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких 
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 

 

№ Назва товару Технічна характеристика Одиниця 
виміру 

К-сть, 
од. 

1 Папки-
реєстратори 

Формат: А4. Матеріал: картон, поліпропілен 
(ПП). Тип обкладинки: двостороння. Ширина 
корінця: не менше 70 мм. 

штуки 140 

2 Папки на зав’язках Папка картонна А4 на зав’язках штуки 1000 

3 
Папки-
швидкозшивачі 
(картон) 

Папка-швидкозшивач. Формат – А4. Матеріал – 
картон. Особливості – з  метал. механізмом. штуки 1150 

4 Папки-вуса Папка-вуса. Формат – А4. Матеріал – пластик. 
Особливості – з  пружинним механізмом. штуки 300 

5 
Папки-
швидкозшивачі 
(пластик) 

Папка-швидкозшивач.  Формат – А4. Матеріал – 
пластик. Особливості – з  метал. механізмом. штуки 400 

6 

Ручки зі змінним 
стрижнем 
підвищеного обсягу 
(чорні) 

Ручка зі змінним стрижнем підвищеного обсягу. 
Тип: кулькова.  Колір чорнила: чорний. Основа 
чорнил: масляна. Діаметр кульки: 0,5 мм. 
Довжина написання: не менше 10 000 метрів.  

штуки 120 

7 

Ручки зі змінним 
стрижнем 
підвищеного обсягу 
(сині) 

Ручка зі змінним стрижнем підвищеного обсягу. 
Тип: кулькова.  Колір чорнила: синій. Основа 
чорнил: масляна. Діаметр кульки: 0,5 мм. 
Довжина написання: не менше 10 000 метрів.  

штуки 120 

8 Ручки червоні 

Ручка зі змінним стрижнем. Тип: кулькова. 
Колір чорнила: червоний. Основа чорнил: 
масляна. Діаметр кульки: 0,7 мм. Додатково: 
гумовий грип. 

штуки 30 

9 Ручки сині Ручка зі змінним стрижнем. Тип: гелева. Колір 
чорнила: синій. Діаметр кульки: 0,6 мм. штуки 50 

10 Ручки чорні Ручка зі змінним стрижнем. Тип: гелева. Колір 
чорнила: чорний. Діаметр кульки: 0,6 мм. штуки 100 

11 Ластик Ластик для олівців. Матеріал – синтетичний 
каучук. штуки 38 

12 Степлери №24 Довжина скоби – №24. Пробивна потужність – 
не менше 20 аркушів. Тип: металевий. штуки 30 

13 Степлери №10 Довжина скоби – №10. Пробивна потужність – 
не менше 12 аркушів. Тип: металевий. штуки 5 



14 Скоби для 
степлера №10 

Скоби для степлера №10, кількість в упаковці - 
не менше 1000шт. упаковка 66 

15 Скоби для 
степлера №24 

Скоби для степлера №24/6,  кількість в упаковці 
- не менше 1000шт. упаковка 87 

16 Коректори з 
пензликом 

Коректор з пензликом. Основа – хімічна. 
Місткість – не менше 18 мл. штуки 35 

17 Коректори 
стрічкові 

Коректор стрічковий. Довжина стрічки: не 
менше 6 метрів. Ширина стрічки: не менше 5 
мм. Тип наконечника: пластиковий.  

штуки 7 

18 Клей ПВА Основа – ПВА. Об'єм – не менше 200 мл. 
Додаткові характеристики – ковпачок-дозатор. штуки 30 

19 Клей-олівець Тип – клей-олівець. Об’єм – не менше 15 г. 
Основа: PVP. штуки 100 

20 Скріпки Скріпки круглі оцинковані не менше 28мм, 
кількість в упаковці - не менше 100 шт. упаковка 20 

21 Біндери №25 Розмір – 25 мм. Матеріал корпусу – метал. Колір 
– чорний. штуки 15 

22 Біндери №51 Розмір – 51 мм. Матеріал корпусу – метал. Колір 
– чорний. штуки 166 

23 Лінійки Лінійка кольорова. Тип – пластик. Довжина – не 
менше 30 см. штуки 18 

24 Стрічка клейка 
широка 

Стрічка клейка канцелярська прозора. Ширина – 
не менше 48 мм.  Довжина – не менше 150 м. 
Товщина – не менше 45 мкм 

штуки 29 

25 Стрічка клейка 
Стрічка клейка канцелярська прозора. Ширина – 
не менше 18 мм.  Довжина – не менше 10 ярд. 
(9,144 м) Товщина – не менше 40 мкм 

штуки 43 

26 Стрічка клейка у 
диспенсері 

Стрічка клейка канцелярська прозора. Ширина – 
не менше 19 мм.  Довжина – не менше 33 м. 
Додаткові характеристики – у диспенсері 

штуки 12 

27 Олівці HB Матеріал – дерево. Тип – графітовий. Твердість 
грифеля – HB. Особливості – з ластиком. штуки 40 

28 Олівці 2B Матеріал – дерево. Тип – графітовий. Твердість 
грифеля – 2B. Особливості – з ластиком. штуки 102 

29 Точилка Чинка пластикова на одне лезо  з контейнером з 
кришкою. штуки 33 

30 Маркери жовті 

Маркер текстовий. Скошений наконечник 
товщиною – 1-5 мм. Чорнило на водній основі 
насичених флуоресцентних кольорів, 
світлостійке. Не розмиває текст надрукований 
на принтері. Колір – жовтий. 

штуки 11 

31 Маркери 
помаранчеві 

Маркер текстовий. Скошений наконечник 
товщиною – 1-5 мм. Чорнило на водній основі 
насичених флуоресцентних кольорів, 
світлостійке. Не розмиває текст надрукований 
на принтері. Колір – помаранчевий. 

штуки 11 



32 Маркери зелені 

Маркер текстовий. Скошений наконечник 
товщиною – 1-5 мм. Чорнило на водній основі 
насичених флуоресцентних кольорів, 
світлостійке. Не розмиває текст надрукований 
на принтері. Колір – зелений. 

штуки 17 

33 Маркери малинові 
(рожеві) 

Маркер текстовий. Скошений наконечник 
товщиною – 1-5 мм. Чорнило на водній основі 
насичених флуоресцентних кольорів, 
світлостійке. Не розмиває текст надрукований 
на принтері. Колір – малиновий (рожевий). 

штуки 14 

34 Маркери сині 

Маркер текстовий. Скошений наконечник 
товщиною – 1-5 мм. Чорнило на водній основі 
насичених флуоресцентних кольорів, 
світлостійке. Не розмиває текст надрукований 
на принтері. Колір – синій. 

штуки 11 

35 Маркери бірюзові 

Маркер текстовий. Скошений наконечник 
товщиною – 1-5 мм. Чорнило на водній основі 
насичених флуоресцентних кольорів, 
світлостійке. Не розмиває текст надрукований 
на принтері. Колір – бірюзовий. 

штуки 11 

36 
Папір для 
нотаток 
неклейкий 

Папір для нотаток. Розмір – не менше  85x85 
мм. Кількість аркушів в упаковці – не менше 
400 шт.  Колір – кольорові. Особливості – некл. 

упаковка 28 

37 
Папір для 
нотаток з липким 
краєм 

Папір для нотаток. Розмір – не менше 75 x 75 
мм. Кількість аркушів в упаковці – не менше 
100 шт.  Колір – кольорові. Особливості – 
аркуші з липким краєм. 

упаковка 36 

38 Закладки 
пластикові 

Закладки пластикові з клейкою смужкою  
стрілки. Розмір  – не менше 45 x 12 мм.  В 
упаковці не менше 5 різнокольорових блоків не 
менше ніж по 25 аркушів. 

упаковка 48 

39 Ножиці  
Довжина ножиць – не менше 17 см. Матеріал 
лез – метал.  Особливості: пластикові ручки з 
гумовими вставками. 

штуки 18 

40 Файли 
Файли глянцеві. Формат А4+. Товщина – не 
менше 40мкм. Кількість в упаковці – не менше 
100 шт. 

упаковка 8 

41 Дироколи великі 
Дирокол металевий, пробивна спроможність – 
не менше 40арк, відстань між отворами – 8 см, з 
лінійкою 

штуки 12 

42 Дироколи малі Дирокол металевий, пробивна спроможність – 
не менше 8арк, відстань між отворами – 8 см штуки 2 

43 Лотки 
вертикальні 

Лоток вертикальний, пласт., з передн. стінкою, 
чорний штуки 7 

44 Лотки 
горизонтальні Лоток горизонтальний, пласт., прозорий штуки 20 

45 Куб для паперу Розміри: не менше 9х9х9см. Матеріал: пластик. 
Колір: димчатий. штуки 10 



46 Підставка 
пластикова 

Тип: органайзер для канцелярського приладдя. 
Матеріал: пластик. Колір: чорний. Відділення - 
не менше 6 

штуки 2 

47 Підставка 
металева 

Тип: органайзер для канцелярського приладдя. 
Розмір не менше: 200х100х100мм. Матеріал: 
метал. Колір: чорний. 

штуки 7 

48 Бокс для скріпок Тип: бокс для скріпок. Матеріал: пласт. 
Особливості: з магнітом. штуки 2 

49 Картка обліку 
заробітної плати Формат – А4. Матеріал – картон. штуки 3500 

 

Будь-які посилання 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 передбачає можливість надання учасниками 
еквіваленту (технічні характеристики еквіваленту не повинні бути гіршими). 


