
«Папір офісний формату А4» (ДК 021:2015:30190000-7 Офісне устаткування 

та приладдя різне).  

«Відкриті торги з особливостями. 

З метою забезпечення Сумської обласної прокуратури, окружних прокуратур 

області та їх відділів папером офісним є наявна потреба в проведенні закупівлі за 

предметом «Папір офісний формату А4» (ДК 021:2015:30190000-7 Офісне 

устаткування та приладдя різне).  

Дата оприлюднення: 07 листопада 2022 19:05 год. за київським часом. 

Звернення за роз’ясненнями: до 12 листопада 2022 року 00:00 год за київським 

часом. 

Оскарження умов закупівлі: до 12 листопада 2022 року 00:00 год за київським 

часом. 

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:  15 листопада 2022 року 10:00 год 

за київським часом. 

Початок аукціону: 16 листопада 2022 року 15:55 год за київським часом. 

Очікувана вартість: 300000 UAH з ПДВ. 

Розмір мінімального кроку пониження ціни: 3000,00 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. 

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


2 Інформація про замовника 

торгів 

 

2.1 повне найменування Сумська обласна прокуратура 

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 «Папір офісний формату А4» 

(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 

Товар постачається на склад обласної прокуратури за  

адресою: вул. Герасима Кондратьєва, 33, м. Суми, 

Україна, 40000 .  

Загальна кількість товару - 1500пачок. 

4.4 строки поставки товарів, 

виконання робіт, надання 

послуг 

Строк поставки товару до 15.12.2022.  

 

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики 

предмета закупівлі, у тому числі відповідна технічна специфікація.  

Умова поставки товару - безкоштовна доставка на склад замовника. 

Товар постачається тільки у спеціалізованій технічно справній тарі, яка 

забезпечує збереження цілісності (якості) товару під час транспортування та 

зберігання. Витрати пов’язані з виконанням цього пункту у повному обсязі несе 



учасник.  

Завантаження та розвантаження товару на склад замовника здійснюється 

представниками учасника. Витрати пов’язані з виконанням цього пункту у повному 

обсязі несе Учасник. 

Замовнику разом з товаром повинна надаватись супровідна первинна 

документація (видаткова накладна, тощо). 

Папір формату А4, повинен мати вологостійке пакування по 500 аркушів у 

пачці, по 5 пачок у одній коробці та відповідати вимогам діючих стандартів якості. 

Кожна пакувальна одиниця повинна містити наступне маркування: 

найменування виробника та/або його товарний знак; 

кількість аркушів у пачці; 

кількість пачок в коробці; 

формат паперу та його щільність. 

Рік виготовлення – не раніше 2021 року. 

Таблиця 1 

Найменування 

товару 

Формат 

паперу 
Кількість 

Папір офісний 

(формат А4 ) 
210 × 297 мм 1500 пачок 

Технічні характеристики запропонованого учасником Товару повинні бути не 

гірші, ніж зазначені в таблиці № 2. 

Таблиця 2 

Характеристики товару, що вимагаються замовником 

Найменування 

товару 
Технічні характеристики 

Папір офісний 

(формат А4) 

Щільність, г/м2 – 80 (номінальна). 

Товщина, мкм ISO 534 – 103-110. 

Непрозорість, % ISO 2471 – не менше 93. 

Вологість, % ISO 287 – 4,0-4,8. 

Білизна CIE, % ISO 11475 – 170±3,0. 

Яскравість, % ISO 2470 – не менше 102. 

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі методом порівняння 

ринкових цін.  

«Папір офісний формату А4» (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. Проведено аналіз 

закупівель за аналогічним предметом в системі Prozorro. 

Отриманий масив цінових данних. 

Назва 

товару 

Торгово-

Виробнича 

Група 

«УКРАЇНСЬ- 

КИЙ ПАПІР» 

ТОВ 

«Компанія 

Укрканцторг» 

ТОВ 

«РОМУС-

ПОЛІГРАФ» 

ФОП 

Лебединець 

С.П. 

Ціна Prozorro 

Маrket. 

Папір  199,98 240 218 201 199,98 

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; 

Папір. 

Розрахунок.  

Цод1= (199,98+201+199,98)/3 = 200,32 (гривень). Приймаємо - 200 гривень з 

урахуванням доставки 

Очікувана вартість, розрахована методом порівняння ринкових цін за кожною 

номенклатурою: 

ОВмрц = Цод. х V, де 

ОВмрц – очікувана вартість, розрахована методом порівняння ринкових цін. 

V – кількість товару, що закуповується.   

ОВ1мрц = 200 грн. х 1500 пачок = 300000 гривень. 

Очікувана вартість всієї закупівлі - 300000 гривень з урахуванням податку на 

додану вартість 

 


