
Державне спеціалізоване підприємство «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними 

відходами» 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ  

технічних та якісних характеристик канцелярських товарів, розміру бюджетного призначення, очікуваної 

вартості предмета закупівлі 

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання 

державних коштів» (зі змінами)) 

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Державне 

спеціалізоване підприємство «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами»,  Код 

ЄДРПОУ: 37197102,  м. Чорнобиль вул. Кірова,52,  07270, Категорія -  Юридична особа, яка здійснює 

діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання.  

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): Канцелярські товари. згідно коду ДК 

021:2015 30190000-7 – Офісне устаткування та приладдя різне  

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями UA-2023-03-15-011609-a ● 

8c8dca324faf43e492242c13b89d8523  

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 130 000,00 грн. 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.  

Розмір бюджетного призначення: 130 000,00 грн. , Державний бюджет України, Спеціальний фонд КПКВК 

2708090. 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. Термін постачання:  з дати 

укладання договору  по 31.12.2023 року   

Якісні та технічні характеристики заявленої кількості канцелярських товарів визначені з урахуванням реальних 

потреб підприємства та оптимального співвідношення ціни та якості. Канцелярські товари повинні  відповідати  

технічним умовам та стандартам виробника 

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних 

характеристик предмета закупівлі: 

№ 

з/п 
Найменування 

Од. 

виміру 

К.-

ть 
Примітки 

1 
Папка-реєстратор двостороння А4 50мм 

Buromax  або еквівалент 
шт. 100 

Виготовлена з високоякісного картону 

товщиною 2 мм, обтягнута 

поліпропіленовою плівкою. Папка має 

бути з металевим протектором, механізм 

важильний з притиском. Ємкість папки 

350 аркушів, колір значення не має. 

2 
Папка-реєстратор двостороння А4 70 мм 

Buromax або еквівалент 
шт. 100 

Виготовлена з високоякісного картону 

товщиною 2 мм, обтягнута 

поліпропіленовою плівкою. Папка має 

бути з металевим протектором, механізм 

важильний з притиском. Ємкість папки 

350 аркушів, колір значення не має. 

3 

Папка-швидкозшивач А4 з перфорацією, 

пластикова, з прозорим верхом Economix 

або еквівалент.  

шт. 300 

Формат - А4 

Можуть бути різнокольорові, але чорний 

обов'язковий. 



4 Папка-швидкозшивач А4 картонна. шт. 250 
Формат –А4 

 

5 Папка А4 картонна на зав’язках. шт. 500 Формат –А4 

6 
Папка пластикова А4 на резинках, на 400 

аркушів Buromax або еквівалент. 
шт. 100 

Формат –А4 

Ємкість папки 400 аркушів 

Колір значення не має. 

7 Папір для нотаток 90х90 мм 1/1000 шт. уп. 15 

Щільність: 65-80 г/м2 

Кількість аркушів: 1000арк 

Тип кріплення: не склеєний 

Колір: білий 

8 
Лоток для паперу горизонтальний Buromax 

або еквівалент.  
шт. 100 

Розмір 330х250х60 мм.  

Матеріал – пластик. 

Колір значення не має. 

9 Лоток для паперу вертикальний.  шт. 50 

Розмір 85х235х314 мм.  

Матеріал – пластик. 

Колір значення не має. 

10 
Підставка-органайзер настільна, пластикова 

Ахеnt або еквівалент. 
шт. 50 

Матеріал підставки - пластик 

Кількість відділень – від 10 

11 Діркопробивач металевий на 20 аркушів. шт. 10 

Пробивна потужність: 20 аркушів 

Матеріал – метал. 

Особливість: укомплектований лінійкою 

розділення на формати паперу та 

фіксатором. 

Колір – чорний. 

12 Біндери 51 мм 1/12 шт. уп. 20 

Металеві затиски для паперів розміром 51 

мм. 

Можуть скріплювати до 240 аркушів 

щільністю 80 г/кв. м, не деформуючи при 

цьому папір. 

Упаковка по 12 штук 

13 Біндери 32 мм 1/12 шт. уп. 20 

Металеві затиски для паперів розміром 32 

мм. 

Можуть скріплювати до 140 аркушів 

щільністю 80 г/кв. м, не деформуючи при 

цьому папір. 

Упаковка по 12 штук 

14 Біндери 19 мм 1/12 шт. уп. 20 

Металеві затиски для паперів розміром 12 

мм. 

Можуть скріплювати до 80 аркушів 

щільністю 80 г/кв. м, не деформуючи при 

цьому папір. 

Упаковка по 12 штук 

15 
Скріпка, 28 мм, 100 шт., кругла Economix 

або еквівалент. 
уп. 100 

Скріпки округлі нікельовані. 

Розмір 28 мм. 

Упаковка 100 штук. 

16 
Скріпка, 51 мм, 100 шт., кругла Economix 

або еквівалент. 
уп. 50 

Скріпки округлі нікельовані. 

Розмір 51 мм. 

Упаковка 100 штук. 

17 
Олівець графітовий PROFESSIONAL, 

Buromax або еквівалент. 
шт. 300 

Олівець графітний  

Твердість – НВ. 

Корпус – шестигранний.  

Матеріал - натуральне дерево. 

Особливість: з гумкою 

18 
Гумка з абразивною частиною 41х14х8 мм, 

біла Buromax або еквівалент. 
шт. 100 

Біла сторона витирає ч/р олівці 3Н – 2В; 

сіра – містить абразивні речовини, 

витирає чорнило.  

Форма: прямокутна зі скошеними краями 

Розмір: 41х14х8 мм 

Колір: біла, сіра 



Особливість: без змісту фталатів. 

19 Точилка для олівців, пластикова. шт. 100 

Кількість отворів: 1 

Контейнер: так 

Лезо: високоякісна сталь 

Корпус чинки: пластиковий 

напівпрозорий з кришкою 

Колір значення не має 

20 Ручка кулькова автоматична. шт. 400 

Матеріал корпусу –пластик, 

Колір чорнил – синій 

Колір корпусу значення не має. 

Зі змінним стержнем. 

21 Лінійка 30 см пластикова. шт. 20 

Матеріал: пластик 

Довжина: 30 мм 

Колір значення не має. 

22 Ножиці 17 см. шт. 30 

Матеріал – сталь, пластик. 

Довжина – 17 см. 

Колір значення не має. 

 

23 Степлер потужний № 23, на 100листів. шт. 1 

Пробивна потужність: до 100 аркушів. 

Матеріал корпусу: метал.  

Тип скріплення: закритий, відкритий. 

Скоба: №23. 

Особливість: пластикова накладка. 

Колір значення не має. 

24 Степлер № 24. шт. 30 

Пробивна потужність: до 30 аркушів. 

Матеріал корпусу: метал  

Скоба: №24/6, №26/6. 

Тип скріплення: закритий, відкритий. 

Особливість: пластикова накладка. 

Колір значення не має. 

25 Степлер № 10. шт. 20 

Пробивна потужність: до 10 аркушів. 

Матеріал корпусу: метал.  

Скоба: №10 

Тип скріплення: закритий, відкритий. 

Особливість: пластикова накладка. 

Колір значення не має. 

26 Скоби № 23/13 (1/1000 шт.)  уп. 30 

Розмір: №23/13. 

Матеріал: метал нікельований. 

Кількість аркушів, що зшиваються: до 

100шт. 

Кількість скоб в упаковці: 1000шт 

27 Скоби № 23/10 (1/1000 шт.)  уп. 30 

Розмір: №23/10. 

Матеріал: метал нікельований. 

Кількість аркушів, що зшиваються: до 20 

шт. 

Кількість скоб в упаковці: 1000шт. 

28 Скоби № 10 (1/1000 шт.)  уп. 100 

Розмір: №10. 

Матеріал: метал нікельований. 

Кількість аркушів, що зшиваються: до 10 

шт. 

Кількість скоб в упаковці: 1000шт. 

29 Антистеплер. шт. 50 
Матеріал – метал, пластик. 

Колір значення не має. 

30 Клей-олівець 8 г Buromax або еквівалент.  шт. 50 
Об’єм: 8 г. 

Основа: PVA. 

31 Клей-олівець 15 г Buromax або еквівалент. шт. 100 
Об’єм: 15г. 

Основа: PVA. 

32 Клей ПВА 50 мл. шт. 50 
Об'єм – 50 мл. 

Основа - ПВА (полівінілацетат) 



Пластиковий флакон з дозатором. 

33 
Рідина корегуюча з пензликом 20 мл, Axent 

або еквівалент. 
шт. 100 

Коректор 20 мл з пензликом 

Основа засобу: емульсійна. 

Об’єм: 20мл. 

Особливість: зі зручним аплікатором-

пензликом та з металевою кулькою-

шейкером. 

34 Скотч канцелярський 12 мм*10 м, прозорий. шт. 100 

Скотч прозорий канцелярський  

Ширина: 12мм. 

Довжина намотки: 10м. 

Колір: прозорий 

35 Скотч пакувальний 48 мм*200 м, прозорий. шт. 30 

Скотч пакувальний 

Ширина: 48мм. 

Довжина намотки: 200м. 

Колір: прозорий. 

36 Щоденник недатований, чорний. шт. 50 

Формат – А-5. 

Тип обкладинки – тверда. 

Колір обкладинки – чорний. 

Колір паперового блоку – білий. 

37 
Індекси пластикові з клейкою поверхньою, 

асорті,5 кольорів,. 
уп. 100 

Матеріал: пластик. 

Кількість аркушів: 100 (5 блоків по 20шт) 

або 125 (5 блоків по 25 шт). 

Кількість кольорів: 5 неонових кольорів. 

Розміри: 45х12мм або 45х15мм 

38 
Книга канцелярська у клітинку з твердою 

обкладинкою на 96 аркушів. 
шт. 70 

Формат: А4. 

Обкладинка: тверда. Ламінована 

картонна обкладинка. 

Кількість аркушів: не менше 96. 

Папір внутрішнього блока: офсет білого 

кольору щільністю 60 г/м2. 

Лініювання: клітинка. 

39 
Набір флуоресцентних текстових маркерів 4 

шт., 
уп. 50 

Основа чорнил: водна. 

Колір: різнокольоровий. 

Ширина лінії напису: 2-5мм 

Форма пишучого вузла: скошена 

клиноподібна 

 


