
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, 

розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі  

(відповідно до пункту 4¹ постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне 

використання державних коштів») 

 

Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-04-09-002338-b 

 

Процедура закупівлі: Відкриті торги 

 

Назва закупівлі: Канцелярські товари (ДК 021:2015 - 30190000-7 «Офісне устаткування та 

приладдя різне», ДК 021:2015 - 30192130-1 «Олівці», ДК 021:2015 - 30192133-2 «Точила для 

олівців», ДК 021:2015 - 30192100-2 «Гумки», ДК 021:2015 - 30197110-0 «Скоби», ДК 

021:2015 - 30192121-5 «Кулькові ручки», ДК 021:2015 - 30192920-6 «Корегувальна рідина», 

ДК 021:2015 – 30197220-4 «Канцелярські скріпки», ДК 021:2015 - 30192125-3 «Маркери», 

ДК 021:2015 - 30197310-2 «Канцелярські ножі») 

 

Очікувана вартість предмета закупівлі: 91 780,00 грн 

 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  
  

№ з/п Назва Кількість 

1 Олівець графітний 2 000 

2 Точилка пластикова з контейнером 300 

3 Гумка прямокутна  350 

4 Скоби для степлера № 10 (упак. 1000) 300 

5 Скоби для степлера № 24 (упак. 1000) 500 

6 Ручка кулькова синя з ковпачком 5 250 

7 Ручка кулькова чорна з ковпачком 2 250 

8 Ручка кулькова автоматична синя 2 250 

9 Корегуюча рідина 20мл з  пензликом 200 

10 Скріпка овальна 28мм (упаковка 100) 300 

11 Скріпка овальна 50мм (упаковка 100) 300 

12 Маркер перманентний чорний 1мм для дисків 350 

13 Ніж канцелярський 18мм 160 

 

Технічні вимоги для конвертів є загальними для товару даного виду.  

 

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: 

Видатки, передбачені Кошторисом на 2021 рік Територіального управління 

Державної судової адміністрації України в Полтавській області за бюджетною програмою 

КПКВК 0501020 «Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та 

функціонування органів і установ системи правосуддя» по КЕКВ 2210 «Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар». 

 

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 

затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі від 

18.02.2020 №275, якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмета 



закупівлі, а саме: 1) здійснення пошуку, збору та аналіз загальнодоступної інформації про 

ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому 

доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в 

електронній системі закупівель «Прозоро», тощо; 2) отримання комерційних (цінових ) 

пропозицій від виробників, офіційних представників (дилерів), постачальників; 3) у разі 

обмеження конкуренції на ринку певних товарів та враховуючи їх специфіку при 

розрахунку використовуються ціни попередніх закупівель аналогічного товару та/або 

минулих періодів (з урахуванням індексу інфляції, зміни курсів іноземних валют). 

Відповідно до вказаної методики, при визначені очікуваної вартості предмету закупівлі 

товарів, робіт та послуг використовується один із методів формування очікуваної вартості 

предмету закупівлі та проведення моніторингу цін для подальшого укладення договорів.  

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена методом здійснення пошуку, збору 

та аналіз загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що 

містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних 

майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро» з 

урахуванням фактичних обсягів використання канцелярських товарів місцевими 

загальними судами м. Полтави та Полтавської області у попередніх періодах та в межах 

наявних кошторисних призначень. 

 


