
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 - 30190000-7 - Офісне устаткування та приладдя різне 
(Канцтовари: Папір для друку). 

 
Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги, UA-2022-10-04-010822-a. 
 
Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:  
157 500,00 грн. (Сто п’ятдесят сім тисяч п’ятсот 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 30 листопада 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 Папір для 
друку 

Формат – А4. 
Базова вага (маса/щільність), г/м2 (g/m2)  – не менше 80 (+/- 3).  
Товщина, мкм (μm): – не менше 103 (+/- 3).  
Білизна – не менше 150.  
Непрозорість, % – не менше 91. 

пачка 750 

 



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). 


