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

приладдя різне).  

«Відкриті торги з особливостями. 

Для забезпечення працівників прокуратури якісними канцелярськими 

товарами, є наявна потреба в закупівлі за предметом «Канцелярські товари»                 

(ДК 021:2015:30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне); КЕКВ 2210: 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар.  

Дата оприлюднення: 29 листопада 2022 09:33 год. за київським часом. 

Звернення за роз’ясненнями: до 04 грудня 2022 року 00:00 год за київським часом. 

Оскарження умов закупівлі: до 04 грудня 2022 року 00:00 год за київським часом. 

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:  07 грудня 2022 року 00:00 год за 

київським часом. 

Очікувана вартість: 86 300,00 UAH з ПДВ. 

Розмір мінімального кроку пониження ціни: 863,00 UAH з ПДВ. 

Розмір мінімального кроку пониження ціни, %: 1,00 %. 

Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися 

тендерні пропозиції: 

Мова тендерної пропозиції 

українська 

 

№ Розділ І. Загальні положення 

1 2 3 

1 Терміни, які вживаються в 

тендерній документації 

Тендерну документацію розроблено відповідно до 

вимог Закону України «Про публічні закупівлі» від 

25.12.2015 № 922 -VІIІ (зі змінами в редакції                                

від 16.08.2022) з урахуванням «Особливостей 

здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг 

для замовників, передбачених Законом України  

«Про публічні закупівлі», на період дії правового 

режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів  

з дня його припинення або скасування» затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 

2022 року № 1178 (далі – Особливості). Терміни 

вживаються у значеннях, визначених Законом України 

«Про публічні закупівлі» (далі – Закон) та 

Особливостями. 

2 Інформація про замовника 

торгів 

 

2.1 повне найменування Сумська обласна прокуратура 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2289-17


2.2 місцезнаходження вул. Герасима Кондратьєва, буд. 33, м. Суми, 40000 

2.3 прізвище, ім’я та по батькові, 

посада та електронна адреса 

однієї чи кількох посадових 

осіб замовника, уповноважених 

здійснювати зв’язок з 

учасниками 

ПІБ: Іванов Сергій Васильович; 

посада: головний спеціаліст відділу матеріально-

технічного забезпечення та соціально-побутових 

потреб Сумської обласної прокуратури, 

уповноважена особа. 

Адреса: вул. Герасима Кондратьєва, буд. 33,                              

м. Суми, 40000, тел. (099)3632574), електронна пошта: 

sergey_ms31@ukr.net 

3 Процедура закупівлі Відкриті торги з особливостями 

4 Інформація про предмет 

закупівлі 

 

4.1 назва предмета закупівлі «Канцелярські товари» 

(ДК 021:2015-30190000-7 Офісне устаткування та 

приладдя різне) 

4.2 опис окремої частини або 

частин предмета закупівлі 

(лота), щодо яких можуть бути 

подані тендерні пропозиції  

Закупівля здійснюється щодо предмета закупівлі в 

цілому, без поділу на окремі частини (лоти).  

4.3 кількість товару та місце його 

поставки або місце, де повинні 

бути виконані роботи чи надані 

послуги, їх обсяги 

Місце поставки товару: вул. Герасима Кондратьєва, 33, 

м. Суми, Україна, 40000 (склад).  

Кількість товару (30 найменувань) деталізовано у 

додатку 1 до цієї тендерної документації. 

4.4 строки поставки товарів, 

виконання робіт, надання 

послуг 

Строк поставки товару до 18.12.2022.  

 

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, У ТОМУ ЧИСЛІ ВІДПОВІДНА 

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ. 

1. Умови поставки товару - безкоштовна доставка на склад замовника. 

2.  Товар постачається тільки у спеціалізованій технічно справній упаковці, яка забезпечує 

збереження цілісності (якості) товару під час транспортування та зберігання. Витрати пов’язані з 

виконанням цього пункту у повному обсязі несе постачальник.  

3. Завантаження, розвантаження та занесення товару на склад замовника здійснюється за 

рахунок постачальника.  

4. Замовнику разом з товаром повинна надаватись супровідна первинна документація 

(видаткова накладна тощо). 

5. Увесь товар, який пропонує учасник повинен бути новим (таким, що не був у 



використанні). Товар обов`язково повинен мати оригінальну фабричну упаковку, яка не може 

бути ушкодженою або заміненою на іншу аналогічну. 

6.  Товар який може змінювати свої хімічні та фізичні властивості, наприклад клей, 

маркер, повинен бути виготовлений не раніше 1 кварталу 2022 року та має бути 

придатними до використання не менше року. 

Найменування канцелярського товару, що є предметом закупівлі та необхідні технічні, 

якісні та кількісні характеристики. 
  

Таблиця 1 

 

№ 

п/п 

Найменування 

товару 
Опис товару 

Одиниця 

виміру 

Кіль-

кість 

1 
Плівка для 

ламінування А4 

Глянцева антиблікова поверхня. Товщина 

плівки 125 мкм, розмір – 216х303 мм. Кількість 

у пачці – 100 шт. 

пачок 2 

2 Степлер №10 

Скріплює не менше 12 аркушів (скоби №10). 

Механізм виконаний з високоякісного металу. 

Корпус виготовлений з міцного пластику.  

Глибина скріплення –не менше 55 мм.  

штук 50 

3 Степлер №24/6 

Скріплює не менше 25 аркушів (тип скоби 

24/6). Корпус металевий. Глибина скріплення –

не менше 55 мм. Два способи згинання скріпок. 

штук 100 

4 
Ножиці 

канцелярські 

Матеріал - нержавіюча сталь. Леза 

самозагострюючі, закруглені наконечники для 

безпеки використання.  Оснащені зручними 

ручками з гумовими вставками. Розмір офісних 

ножиць становить - не менше 180-210 мм. 

Індивідуальна упаковка.  

штук 100 

5 Клей ПВА 
Упаковка –флакон з кришкою -дозатором. 

Об’єм – не менше 100 мл.  
штук 100 

6 

Клей 

канцелярський на 

полімерній основі  

Упаковка – пластиковий флакон  з ковпачком –

дозатором, який викручується. Об’єм – не 

менше 100 мл 

штук 100 

7 Гумка (ластик) 
Матеріал - синтетичний каучук. Форма 

прямокутна. Індивідуальна упаковка. 
штук 200 

8 

Календар 

настінний  

квартальний на 

2023 рік 

Квартальний календар на трьох металевих  

пружинах. На одному аркуші три місяці. Розмір 

загальний не менше 298х630 мм. Розмір 

постера: не менше 298х210 мм. Виготовлений з 

целюлозного картону щільністю не менше 300 

г/м2. Кольоровий друк. 

Розмір блоків: не менше 298х140 мм. 

Виготовлені з крейдяного паперу щільністю не 

менше 90 г/м2. Календарна сітка двома мовами: 

українською, англійською. Комплектується 

показчиком дати і отвором для кріплення. 

Малюнок «шапки» (верхньої частини 

календаря) у діловому стилі або природа, що 

погоджується окремо. Упаковано по одному у 

прозорий пакет. 

шт. 25 



9 

Календар 

перекидний 

настільний на 2023 

рік 

Настільний, перекидний календар на 2023 рік. 

Повний річний календар на першій сторінці. 

Розмір не менше 88х133 мм. Внутрішній блок -  

офсетний папір щільністю не менше 60 г/м2; 4-х 

кольоровий друк. Календар на поточний місяць 

на кожній сторінці. Мова українська. Відстань 

між отворами 45 мм (стандартна). Додаткова 

інформація на кожний день - час сходу та заходу 

сонця, фаза місяця, іменинники дня, державні, 

професійні та церковні свята. Упаковка -

термоплівка. 

шт. 30 

10 
Папір для нотаток Колір -білий. Розмір 90х90 мм. В упаковці – не 

менше-900 аркушів.  

пачок 100 

11 
Євроконверт для 

вітальних листівок 

Розмір 110х220 мм., щільність 80 г/м2, відривна 

клеюча стрічка 
шт. 200 

12 

Папір з клейкою 

смужкою для 

записів 

Розмір 75х75 мм. В упаковці 100 штук. Колір 

пастельний жовтий.   
пачок 100 

13 Конверт С6 

Розмір 114*162 мм, папір – білий офсет, 

щільність не менше 75 г/м2, клапан 

самоклеючий з відривною силіконовою 

стрічкою, конверт повинен мати внутрішній фон 

для захисту кореспонденції. 

шт. 5000 

14 
Маркер 

перманентний 

Термостійке чорнило (до+1000С), на спиртовій 

основі, чорного кольору, товщина письма 2,5 

мм, пишучий вузол – круглий, для нанесення 

стійких написів практично на будь-якій 

поверхні, не висихає без ковпачка не менше                    

5 днів. 

шт. 10 

15 
Олівець графітний 

НВ, з гумкою 

Твердість HB. Тригранний корпус. Довжина 

корпусу 190 мм+/- 5мм. 

Матеріал корпусу - натуральне дерево  

Корпус пастельного кольору з золотистим або 

сріблястим тисненням та сріблястою обоймою. 

Заточений, з гумкою. 

Легко заточується, не кришиться та не 

ламається в процесі письма, малювання, 

креслення та заточення. 

Упаковка: пластикова туба по 100 шт. 

шт. 150 

16 Папка на гумках 

Папка пластикова непрозора на двох кутових 

гумках. Колір: синій,  темно - зелений та 

чорний.  Фактура «діамант». Формат А4, 

щільність, 500 мкм. 

Матеріал – поліпропілен. Наявність додаткових 

ліній згину корінця та бокових клапанів 

дозволяють збільшити ширину папки до від 4 

мм до 35 мм. При цьому вона може вмістити до 

300 аркушів. 

шт. 100 

17 
Папка-куточок А4 

(кольорова) 

Матеріал поліпропілен. Щільність не менше 180 

мкм., Фактура глянець. Колір: блакитний, 

зелений, синій. Вміщує до 40 аркушів 

стандартної щільності. 

шт. 200 



18 Скоби № 10 

Розмір № 10. Міцно скріплюють сторінки. 

Виготовлені з металу. Загострені. Упаковані в 

картонну коробку в кількості 1000 штук. 

 

 

пачок 50 

19 Скоби № 24/6 

Розмір № 24/6. Міцно скріплюють сторінки. 

Виготовлені з металу. Загострені. Упаковані в 

картонну коробку в кількості 1000 штук. 

 

пачок 200 

20 
Клейка стрічка 

пакувальна (скотч) 

Стрічка клейка пакувальна прозора. Ширина 48 

мм, довжина не менше 200 ярд , одностороння. 

Товщина -  не менше 40 мкм. 

шт. 100 

21 
Скріпки 

оцинковані 25 мм 

Скріпки оцинковані 25 мм – мають шорстку 

поверхню, завдяки чому не зісковзують з 

паперу. 

Виготовлені в класичній закругленій формі з 

якісного металу. 

Упаковані в картонну коробку по 100 шт. 

 

пачок. 200 

22 Файл А4+ 

Файл для документів А4+(люкс) 

Товщина файлу не менше 40 мкм. Формат А4+: 

235х310 мм (підходить для аркушів формату 

А4). 

Матеріал -  поліпропілен. 

Європерфорація на 11 отворів. 

Поверхня: прозора, глянцева. У упаковці 100 

штук. 

штук 20000 

23 
Точилка без 

контейнера 

Один отвір для стандартних олівців. 

Обрізка швидка та легка. Не псує корпус і 

стрижень олівця. 

Розмір не менше: 18,9 х 29 х 13,4 мм 

Колір корпусу: пастельний різнокольоровий 

Матеріал корпусу -  пластик. 

Тип упаковки – коробка. 

шт. 100 

24 Антистеплер 

(розшивач скоб) 

Металевий, призначений для видалення скоб № 

10; № 24/6; №26/6, з механізмом фіксації у 

закритому положенні. Матеріал корпусу 

виготовлено з якісного пластику . Фасування по 

1 штуці у картонній коробці 

шт. 50 

25 Діркопробивач Діркопробивач з лінійкою. Металевий корпус. 

Висувна обмежувальна лінійка з форматною 

шкалою. Стандартна відстань між отворами - 80 

мм. Пробивна потужність не менше 30 аркушів 

80 г/м2. Підошва оздоблена знімним 

пластиковим контейнером для збору відходів 

висічки. Діаметр пробивного отвору – 5,5-6 мм.. 

шт 50 

26 Тека -реєстратор Папка-реєстратор одностороння. Ширина торця 

50 мм. Колір синій, чорний, червоний. Формат 

А4. Місткість папки до 350 аркушів. У упаковці 

30 штук. 

Виготовлений з високоякісного картону 

товщиною 2 мм (щільність 1300 г/м2). 

Зовні обтягнутий кольоровою поліпропіленовою 

шт 100 



плівкою, яка захищає від вологи і механічних 

пошкоджень, збільшує термін експлуатації. 

Усередині - високоякісний папір. 

Металевий протектор захищає нижній край 

обкладинки, додає їй жорсткості та збільшує 

термін експлуатації папки. 

Має змінний двосторонній індекс на торці для 

підпису папок. 

Кільце на торці для зручного захвату допомагає 

дістати папку з полиці. 

Замки фіксації закритого положення, які 

запобігають випадковому розкриттю папки. 

27 Настільний 

планінг (для 

планування 

оперативних і 

стратегічних 

завдань) 

Не ковзає на гладких поверхнях 

На одній сторінці - цілий тиждень, органайзер 

робочого часу до 18.00 

Є місце для нотаток 

Недатований 

Паперовий блок не менше ніж на 30 аркушів 

щільністю 80 г / м2. 

Тверда захисна планка з PVC 

Розмір 470 – 540мм х 335 – 400 мм . 

шт 10 

28 Пломбіратор 

(з паспортом) 

 

Пломбіратор для свинцевих пломб розміром              

10 мм з логотипом на 3 символи «РСО» 

(наноситься переможцем після аукціону). 

Гарантійний термін експлуатації -не менше                  

3 років. Матеріал – сталь.  

шт. 2 

29 Калька Формат А4. Калька під олівець призначена для 

креслярських і дизайнерських робіт олівцями, 

ручками, чорнилом. Використовується для 

нанесення зображень і креслень вручну. 

Щільність паперу: 40 г/м2. Кількість в                  

упаковці – 10 аркушів. 

пачок 30 

Технічні характеристики товару, запропонованого учасником, повинні бути не 

гірші, ніж зазначені в таблиці № 1. 

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі методом порівняння 

ринкових цін.  

«Канцелярські товари» (ДК 021:2015:30190000-7 Офісне устаткування 

та приладдя різне). 

Основним методом визначення очікуваної вартості предмета закупівлі для 

товарів широкого вжитку, є метод порівняння ринкових цін. 

Моніторінг цін проводився в мережі Інтернет. Для аналізу цін 

використовувався каталог Prozorro Маrket. Електронною поштою надіслано не 

менше 3 (трьох) запитів постачальникам відповідної продукції. 

Отриманий масив цінових данних. 



Назва товару 

Учасник 1 Учасник 2  Учасник 3 

Ціна з 

мережі 

Інтернет 1 

Канцелярські 

товари 

82868,97 грн. 

(без кальки) 
85215,96 грн. 

86972,52 грн.                   

(без кальки) 
87198,66 

 

Назва товару Ціна з 

мережі 

Інтернет 1 

Ціна з мережі 

Інтернет 2 
Ціна з мережі Інтернет 3 

Калька 63 49 32 

Відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета 

закупівлі, затвердженої Міністерством розвитку економіки, торгівлі, сільського 

господарства України від 18.02.2020 №275 очікувана ціна за одиницю, як 

середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, розраховується за такою 

формулою:  

Цод = (Ц1 +… + Цк) / К, 

де:  Цод - очікувана ціна за одиницю; 
 

Ц1, Цк - ціни, отримані з відкритих джерел інформації, приведені до єдиних 

умов; 

Розрахунок. 

Калька. 

Цод1= (63+49+32)/3 =48 грн. Приймаємо - 48 грн).  

Очікувана вартість, розрахована методом порівняння ринкових цін. 

ОВмрц = Цод. х V, де 

ОВмрц – очікувана вартість, розрахована методом порівняння ринкових цін. 

V – кількість товару, що закуповується.   

ОВкалька мрц = 48 грн. х 30 пачок = 1440 грн (орієнтовна вартість кальки). 

Канцелярські товари. 

ОВ1мрц = 82868,97грн + 1440грн = 84308,97 грн. ( з калькою). 

ОВ2мрц = 85215,96 грн. 

ОВ3мрц = 86972,52 грн + 1440грн = 88412,52 грн. (з калькою) 

ОВ4мрц = 87198,66 грн.  

Очікувана вартість, розрахована методом порівняння ринкових цін (всієї 

закупівлі). 

ОВмрц = (84308,97 грн. + 85215,96 грн. + 88412,52 грн. + 87198,66 грн) / 4 =       



86284,02 грн. 

Приймаємо – 86300 гривень з урахуванням податку на додану вартість. 

 


