
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, 

розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета 

закупівлі 

Предмет закупівлі: Вітальні листівки з нагоди державних та професійних свят в конвертах 

брендованих з логотипом області 
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Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі: 

Закупівля проводиться згідно з розрахунком витрат до кошторису Полтавської обласної ради 

на 2021 рік. 

Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: обласний 

бюджет Полтавської області, 120 000,00 грн в т.ч. ПДВ (сто двадцять тисяч гривень 00 

копійок). 

 

Вимоги до якості, технічне завдання: 

 

1. Листівки А5 Листівки (розмір 14,5 × 14,5см. в складеному вигляді, розмір 

в розкладеному вигляді 14,5×29,0см.), наявність біговки по 

центру. 

Параметри паперу – льон двосторонній (Icelite juta). 

Щільність паперу – 2s300 г/м.кв. 

Друк – Цифровий, кольоровий, двосторонній 4+4 з 

елементами УФ друку, за наданим макетом. 

Листівки іменні – з написанням ім’я по батькові одержувача. 

До вартості має бути включено підгін макету до вимог 

друкованого обладнання. 

Продукція повинна бути упакована належним чином, що 

забезпечить її збереження при транспортуванні та 

зберіганні. 

Місце поставки товару – м. Полтава, вул. Соборності, 45. 

7200 

(орієнтовно 

9 видів 

макету) 

2. Конверт 

брендований 

(з логотипом 

області) 

  

Конверт для листівки А5 (розмір 15,0 × 15,0см.). 

Параметри паперу  – білий офсет. 

Щільність паперу – 80 г/м.кв. 

Клапан – конверт (верхній), спосіб заклеювання СКЛ 

(самоклеючий з захисною стрічкою). 

Друк – односторонній, в один колір (темно зелений), з 

розташуванням логотипу у верхньому лівому куті, 

відповідно до наданого макету. 

До вартості має бути включено підгін макету до вимог 

друкованого обладнання. 

Продукція повинна бути упакована належним чином, що 

забезпечить її збереження при транспортуванні та 

зберіганні. 

Місце поставки товару – м. Полтава, вул. Соборності, 45 

7200 

(друк 

одного 

макету) 

 

Пакування, відвантаження і доставка Продукції 

https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/14997924


1. Друк виконується за оригіналом-макетом, переданим Замовником.  

2. Виконавець гарантує проведення адаптації макету за свій рахунок у разі необхідності! 

3. Для підтвердження коректного відображення кольорів (CMYK) Виконавець надає пробний 

примірник продукції протягом 2 (двох) робочих днів після отримання макету. 

4. Заміна неякісної поліграфічної продукції протягом 2 (двох) робочих днів з моменту 

виявлення такого браку. 

Пакування 

Продукція повинна бути упакована згідно Заявки наданої Покупцем (в 

крафт-папір або інший пакувальний матеріал) 

Пакування продукції має забезпечити її цілісність і неушкодженість 

під час транспортування. 

У одному пакуванні має бути продукція одного тиражу (виду).  

Пакувальний матеріал має бути непошкоджений і має щільно прилягати до 

Продукції. Для обв'язування треба використовувати шпагат, полімерну 

стрічку або інший обв'язувальний матеріал. Обв'язувальний матеріал має 

щільно прилягти до пакування та забезпечити надійне скріплення 

пакування.  

На одному з боків пакувальної одиниці наклеюється паперовий ярлик з 

назвою Продукції, кількістю та інша інформація, що обов’язково 

зазначається для даного виду Продукції 

 


