
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, 

розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета 

закупівлі 

Предмет закупівлі: Офісне устаткування та приладдя різне 

Код ДК 021:2015:30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне (30193800-6 Затискачі 

для папірців-записок, 30197630-1 папір для друку, 30199230-1 конверти, 30192121-5 кулькові 

ручки, 30192130-1 олівці, 30192000-1 офісне приладдя, 30192700-8 канцелярські товари, 

30192900-0 корегувальні засоби, 30197000-6 дрібне канцелярське приладдя, 30197300-9 

канцелярські ножі, степлери та дироколи, 30197321-2 антистеплери, 30199792-8 календарі, 

30197220-4 канцелярські скріпки, 30192100-2 гумки, 30192125-3 маркери, 30192900-0 

корегувальні засоби, 30192133-2 точила для олівців, 30196100-0 планувальники зустрічей, 

30199500-5 сегрегатори, лотки для листів, коробки для зберігання паперів та подібне 

приладдя, 30197100-7 скоби, кнопки, креслярські кнопки, 30197210-1 теки-реєстратори) 

 

Ідентифікатор плану закупівлі: UA-P-2021-02-04-006047-a 

 

Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-02-09-012933-a 

 

Вимоги до якості 

Товар має бути упакований таким чином, щоб виключити можливість псування або знищення 

його під час транспортування. Вартість тари та пакування входить до ціни товару. 

Товар повинен бути таким, умови зберігання якого не порушені. 

Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі: 

Закупівля проводиться згідно з розрахунком витрат до кошторису Полтавської обласної ради 

на 2021 рік, затвердженого у встановленому порядку. 

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

бюджет Полтавської області, 135 000,00 грн в т.ч. ПДВ (сто тридцять п’ять тисяч гривень 00 

копійок). 

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета 

закупівлі:  

№ 
Найменування 

товару 

Од. 

вимі-

ру 

Кіль

кість 
Технічний опис 

1.  

Конверт С6  

 

шт. 

3000 

Конверт поштовий, розмір (114*162мм); щільністю 

80 г/м.кв., папір – офсет; клапан – конверт (по 

довшій стороні – верхній), спосіб заклеювання 

СКЛ (само-клеючий з захисною стрічкою), з 

підказом. 

2.  

Конверт С5  

 

шт. 

1500 

Конверт поштовий, розмір (162 х 229 мм); 

щільністю 80 г/м.кв., папір – офсет; клапан – 

конверт (по довшій стороні – верхній), спосіб 

заклеювання СКЛ (само-клеючий з захисною 

стрічкою), з підказом. 

3.  

Конверт С4 

 

 

шт. 
500 

Конверт поштовий, розмір (250 х 353мм), 

щільність не менше 100 г/м.кв,  папір – офсет, 

клапан  – пакет (по коротшій стороні – боковий) з 

боку, спосіб заклеювання  - СКЛ (самоклеючий з 

захисною  стрічкою), з підказом. 

https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/14804482


4.  Конверт DL/Е65  шт. 1000 

Конверт поштовий, розмір (110*120мм.), спосіб 

заклеювання - СКЛ (самоклеючий з захисною 

стрічкою), папір офсет щіль-ність 80г/м.кв, клапан 

прямий, вікна не має. 

5.  
Біндер для паперу 19 

мм 
пак. 40 19 мм, металевий, чорний, 12 шт. в упаковці. 

6.  
Біндер для паперу 32 

мм 
пак. 50 32 мм, металевий, чорний, 12 шт. в упаковці. 

7.  Гумка для стирання шт. 34 
Матеріал – синтетичний каучук прямокутної 

форми, індивідуальне паковання. 

8.  
Клейка стрічка 

канцелярська (скотч) 
шт. 35 

Стрічка глянцева прозора, одностороння, 

щільністю не менше 40 мкм., ширина стрічки – 18 

мм, довжина стрічки не менше – 30 м. 

9.  

Клейка стрічка 

канцелярська широка 

(скотч) 

шт. 30 

Стрічка глянцева прозора, одностороння, 

щільністю не менше 40 мкм., ширина стрічки – 24 

мм, довжина стрічки не менше – 30 м. 

10.  
Клейка стрічка 

канцелярська (скотч 

двосторонній) 

шт. 7 

Скотч двосторонній 12мм10м Axent виготовлений 

на білій паперовій основі. Двосторонній й 

прозорій. 

11.  
Маркер 

перманентний 

(чорного кольору) 

шт. 10 

Призначений для нанесення написів на різних 

поверхнях. Форма пишучого вузла – 

конусоподібна, спиртова основа чорнила, ширина 

лінії письма 1,2-2,5 мм. Колір чорнила – білий.  

12.  
Набір маркерів 

текстових 
пак. 10 

Призначення – для виділення тексту. Тип – на 

водній основі. Товщина лінії письма – 1-5 мм. 

Пишучий вузол – клиновидний. 

Насичений флуоресцентний колір. 

Колір корпусу відповідає кольору чорнила. В 

наборі чотири маркери. 

13.  
Різнокольорові 

маркери текстові 

 

 

шт. 100 

Призначення – для виділення тексту. Тип – на 

водній основі. Товщина лінії письма – 1-5 мм. 

Пишучий вузол – клиновидний. 

Насичений флуоресцентний колір. Колір корпусу 

відповідає кольору чорнила. 

14.  Олівець шт. 300 

Матеріал корпусу – високоякісна деревина. Колір 

корпусу – асорті. Твердість грифеля – НВ,  з 

гумкою. Товщина грифеля – 2 мм. 

15.  
Папка швидко-

зшивач картон 
шт. 300 

Папка на зав’язках для бумаги картон 0,35мм, 

збільшений формат Standart 

16.  
Папка реєстратор А4 

(на змійці) 
шт. 5 

Напівпрозора папка-конверт із застібкою-змійкою, 

формат А4 

17.  Папка з 40 файлами шт. 10 

Папка з файлами формату А4,виготовлена з 

пластику товщиною 700 мкм, має 40 прозорих 

вкладишів, а також кишеню на корінці для 

змінного етикетки. Вміщує до 80 аркушів 

стандартної щільності.  

18.  Папка з 60 файлами шт. 10 

Папка з файлами формату А4. Виготовлена з 

пластику товщиною 800 мкм, має 60 прозорих 

вкладишів, а також кишеню на корінці для 

змінного етикетки. Вміщує до 120 аркушів 

стандартної щільності. 



19.  Папка з 100 файлами шт. 10 

Виготовлена з високоякісного гладкого пластика, 

товщиною 950 мкм. Щільні файли, товщиною 30 

мкм. форматі - А4. чорний і синій.  

20.  Папка – реєстратор шт. 40 

Папка реєстратор формат А4, вертикаль-ний, клас 

Люкс, двостороннє покриття PVC, щільність 

картону не менше 1250 г/м.кв, металевий кант, 

кільце для захвату, товщина обкладинки не менше 

2,2 мм., арочний механізм з металевим затиском та 

надійною фіксацією, ширина корінця папки 50 мм,  

кишеня  на корінці папки, колір синій, зелений, 

чорний. 

21.  Папка – реєстратор шт. 30 

Папка реєстратор формат А4, вертикальний, клас 

Люкс, двостороннє покриття PVC, щільність 

картону не менше 1250 г/м.кв, металевий кант, 

кільце для захвату, товщина обкладинки не менше 

2,2 мм., арочний механізм з металевим затиском та 

надійною фіксацією, ширина корінця папки 70 мм,  

кишеня  на корінці папки, колір синій, зелений, 

чорний. 

22.  
Папка-кутик 

напівпрозора 
шт. 50 

Матеріал – високоякісний напівпрозорий 

поліпропілен, товщиною не менше – 180 мкм. 

Формат А4. 

23.  Ручка кулькова синя шт. 300 

Непрозорий пластиковий корпус, зі змінним 

стрижнем, чорнила на масляній основі синього 

кольору, пишучий вузол –   

0,7 мм. Дата виготовлення 2020-2021 рр.  

24.  
Ампулка кулькова 

синя 
шт. 50 

Ампулки на масляній основі синього кольору, 

пишучий вузол – 0,7 мм. Дата виготовлення 2020-

2021 рр.  

25.  
Ручка кулькова 

чорна 
шт. 200 

Непрозорий пластиковий корпус, зі змінним 

стрижнем, чорнила на масляній основі чорного 

кольору, пишучий вузол –  0,7 мм. Дата 

виготовлення 2020-2021 рр. 

26.  
Ампулка кулькова 

чорна 
шт. 50 

Ампулки на масляній основі синього кольору, 

пишучий вузол –  0,7 мм. Дата виготовлення 2020-

2021 рр.  

27.  
Ручка кулькова 

червона 
шт. 10 

Автоматична кулькова ручка з непрозорим 

пластиковим корпусом, металевий кліп та кнопка, 

зі змінним стрижнем, чорнила синього кольору,  

пишучий вузол –  0,7 мм. Дата виготовлення 2020-

2021 рр. 

28.  Ручка гелева синя шт. 150 

Ручка гелева Economix Piramid. Тип подачі 

стрижня – не автоматичний, стрижень змінний, 

колір чорнил – синій. Товщина лінії письма – 0,5 

мм. Матеріал корпусу – пластик, ковпачок з 

кліпом. Дата виготовлення 2020-2021 рр.  

29.  Ручка гелева чорна шт. 100 

Ручка гелева Economix Piramid. Тип подачі 

стрижня – не автоматичний, стрижень змінний, 

колір чорнил – чорний. Товщина лінії письма – 0,5 

мм. Матеріал корпусу – пластик, ковпачок з 

кліпом. Дата виготовлення 2020-2021 рр.  

30.  
Ампулка гелева 

чорна 
шт. 100 

Ампулка гелева чорна до ручки гелевої Economix 

Piramid синяя, товщина лінії 0,5 мм. 



31.  Ампулка гелева синя шт. 100 
Ампулка гелева синя до ручки гелевої Economix 

Piramid синяя, товщина лінії 0,5 мм. 

32.  Скоби № 10 пак. 75 Скоба № 10 металева в картонній коробці 1000 шт. 

33.  Скоби № 24/6 пак. 150 
Скоба № 24/6 металева в картонній коробці 1000 

шт. 

34.  Файл для документів пак. 100 

Матеріал – поліпропілен,  товщиною 40 мкм, 

формат А4+, розмір 235х305 мм. Фактура 

глянцева, колір прозорий. В упаковці 100 шт. 

35.  Бокс для паперу шт. 5 

Бокс для зберігання паперу для нотаток 

100х100х100 мм. (+/-5 мм). Матеріал: металева 

сітка. Колір: чорний. 

36.  Органайзер шт. 5 Без наповнення. 

37.  Антистеплер шт. 10 

Призначення – вилучення скоб від степлера з 

паперу № 10, № 24. Має продовгуватий корпус 

виготовлений з якісного ударостійкого пластика. 

Надійний, зносостійкий металевий механізм. Колір 

корпусу – асорті. 

38.  Скріпки канцелярські пак. 130 
Скріпки трикутні, нікельовані. Розмір 28 мм. У 

картонному пакованні 100 шт. 

39.  Скріпки канцелярські пак. 60 
Скріпки круглі, нікельовані. Розмір 50 мм. 

У картонному пакованні 100 шт. 

40.  Степлер шт. 15 

Металевий степлер, який підходить для 

настільного скріплення брошур, буклетів тощо. 

Пробивна потужність: 20 арк., наявність 

пересувної лінійки. Розмір скоб № 24. 

41.  
Папір офісний 

формату А4 
шт. 950 

Щільність, г/м2 – 80±3,0. 

Товщина, мкм ISO 534 – 103-110.  

Непрозорість, %  ISO 2471 – не менше 93. 

Вологість, % ISO 287 – 4,0-4,8. 

Білизна CIE, % ISO 11475 – 170±4,0. 

Яскравість, % ISO 2470 – не менше 102. 

42.  Папір  А3 шт. 3 

Щільність, г/м2 – 80±3,0. 

Товщина, мкм ISO 534 – 103-110.  

Непрозорість, %  ISO 2471 – не менше 93. 

Вологість, % ISO 287 – 4,0-4,8. 

Білизна CIE, % ISO 11475 – 170±4,0. 

Яскравість, % ISO 2470 – не менше 102. 

43.  Чинка з контейнером шт. 25 
Пластикова чинка з містким контейнером. Лезо з 

нержавіючої сталі. Колір чинки: асорті 

44.  
Швидкозшивач з 

планкою  
шт. 300 

Швидкозшивач з притисною планкою 10 мм. 

Виготовлений з пластику, щільністю 160 мкм. 

Використовується для скріплення аркушів формату 

А4. Місткість: 65 аркушів. Колір: асорті. 

45.  
Календар настільний 

перекидний 
шт. 20 

Календар настільний перекидний на 2021 рік. 

Розмір сторінки: 133 х 88 мм. Папір офсетний, 

щільністю 60 г/м2, українська мова, повний річний 

календар на першій сторінці, календар на поточний 

місяць на кожній сторінці. Аркуші мають відтінки 

чотирьох кольорів відповідно до кожної пори року 

та містять корисну інформацію 



стосовно державних, релігійних та професійних 

свят. Стандартна перфорація (два отвори) для 

використання в настіль-ній підставці 

46.  Дирокол шт. 6 
Дирокол на 70 аркушів Buromax BM4081 або 

еквівалент. Металевий корпус, висувна лінійка. 

47.  Канцелярський ніж шт. 10 

Ніж канцелярський з довжиною леза 18 мм. Корпус 

з міцного пластику. Металеві направляючі для лез. 

Фіксація леза. 

48.  Ножиці шт. 8 

Офісні ножиці для різання паперу, картону, 

фотопаперу, тканини і т.д. З плавним і м'яким 

хідом різання. Закруглені леза виготовлені з 

нержавіючої сталі. Суцільнометалевий корпус з 

гумовими вставками на ручках. Ергономічна 

форма ручок і прогумовані вставки. Індивідуальне 

блістерне паковання відкритого типу. Довжина 

ножиць: 160 мм. 

49.  
Зошити А4, загаль-

ного призначення 

(канцелярська книга) 

шт. 35 
Книга обліку на 192 аркуші в клітинку, офсет, 

тверда ламінована обкладинка 

50.  Зошити  шт. 10 В клітинку, з цупкою обгорткою, 24 арк 

51.  
Папір А-4 шільний 

(для креслення та 

малювання) 

пак. 3 Плотність не менше 190 g/m2 , 210*297 мм. 

52.  Плівка для ламінації  пак. 3 
Товщина плівки не менше 75 мкм, глянцева плівка 

216*303 мм. 

53.  
Папір сірий 

(газетний) 
пак. 1 

Папір газетний, А4, щільність паперу  45 г/м², в 

пачці 500 арк. 

54.  Картон великий  шт. 200 Картон розмір 21,5х30,5мм, А-4 збільшений, 260г 

55.  
Папка для паперів із 

зав’язками 

 

шт. 500 

Папка на зав’язках для архівування, формата А-4+ 

(велика вмісткість), без механізму для зшиву, друк 

на обкладинці з полем для записів 

56. 
Папка конверт 

пластикова А-4 

шт. 
30 Папка-конверт А4 на кнопці, пластикова, прозора 

57. 
Папка пластикова на 

змійці А-4 

шт. 
5 Папка А4 на змійці, пластикова, прозора 

58. Коректор кульковий 

 

 

 

шт. 30 

Ручки - коректори з металевим наконечником, 

виробник DONAU або KORES, або еквівалент. На 

спиртовій основі, кулька для покращення  

збовтування, висока покривна  здатність. Об’єм - 

не менше 10 мл. Гарантійний термін придатності 

товару один рік з моменту його придбання. Рік 

виготовлення – 2021 рік. 

59. 
Коректор 

пензликовий 

 

 

 

шт. 30 

Коректори з пензликом, виробник KORES або 

DONAU, або еквівалент. Кулька  для покращення  

збовтування,  висока покривна  здатність, на 

спиртовій основі. Об’єм - не менше 20 мл. 

Гарантійний термін придатності товару один рік з 

моменту його придбання. Рік виготовлення – 2021 

рік. 

60. 
Розчинник для 

коректору 

шт. 
2 

Розчинники до коректорів Kores THINNER, 

ємність флакон 20 мл. 

61. Лінійка 20 см. 

 

шт. 14 

Виготовлена з напівпрозорого товстого пластику, 

стійка до деформації. має чітку міліметрову шкалу 

ділень. довжина 20 см. 

https://ulis.com.ua/ru/karton-21-5h30-5-260g


62. Лінійка 30 см. 

 

шт. 3 

Виготовлена з чорного пластику, стійка до 

деформації. має чітку міліметрову шкалу ділень. 

довжина 30 см 

63. Кнопки-цвяшки 
пак. 1 

 

Гострий стрижень, подовжена форма шляпки, 

різного кольору. Кількість в пакованні 50 шт. 

64. Кнопки канцелярські 
пак. 2 

 
Кнопки канцелярські, металеві, 50 шт в пакованні. 

65. Клей ПВА 

 

шт. 
40 

 

Клей ПВА Еconomix виготовлено на основі 

полівінілацетата (PVA). Пластикова пляшечка з 

дозатором та ковпачком. Об’єм 200 гр 

66. Клей олівець 

 

шт. 
24 

 

Клей-олівець з ковпачком та виїзджаючою 

основою, 36г Buromax BM.4905 на основі PVP 

(полівінілпірролідон). 

67. Пензлик для клею 
шт. 

5 
Матеріал тримача: пластик. Матеріал пензлика: 

синтетичний ворс. 

68. 
Планер настільний 

датований 

 

 

шт. 
4 

Довгий планінг для планування на рік. Тип 

обкладинки – балактон, пружина зверху з 

величезним об'ємом додаткової інформації, розмір: 

102х325мм, 64 аркуші, блок офсет 70 гр, інформ. 

блок, тел. книга, календар. Кольори: синій, 

зелений, чорний. 

69. Фото папір 
уп. 

2 
20 листів, А-4, плотність не менше 180 g/m2, (одна 

матова, одна глянцева). 

 


