Хмельницький національний університет
ОБҐРУНТУВАННЯ
технічних та якісних характеристик закупівлі «Офісне устаткування та приладдя різне», 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:
Хмельницький національний університет, 29016, Хмельницька обл., місто Хмельницький, вул. Інститутська, будинок 11,
код ЄДРПОУ 02071234 Категорія Замовника: установа – юридична особа, яка є розпорядником бюджетних коштів,
відповідно до пункту 3 частини 1 статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі».
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 класиф ікаторів предмета закупівлі й
частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):
Код ДК 021:2015 — 30190000-7, Офісне устаткування та приладдя різне.
Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:
Відкриті торги - UA-2021-11-01-008768-a.
Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі :
267 000,00 грн. (двісті шістдесят сім тисяч гривень 00 коп.), в т. ч. ПДВ.
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: 267 000,00 грн. (двісті шістдесят сім тисяч гривень 00 коп.), в т. ч. ПДВ.
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. Термін постачання - з дати укладання до
27.12.2021 р.
Якісні та технічні характеристики заявленої кількості визначені з урахуванням реальних потреб університету та
оптимального співвідношення ціни та якості.
Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик
предмета закупівлі:
Офісне устаткування та приладдя різне
№
Одиниця Загальна
Найменування
Технічні характеристики
з/ п
виміру кількість

1.

Папір офсетний №1, першого сорту, 70г/м²
Призначення: для друку ілюстраційно-текстових, художніх
багатофарбових видань тривалого терміну зберігання, які
мають складні напівтонові ілюстрації, для архівного
зберігання сертифікація по ISO 9706.
Клас паперу: білий, не покритий, чистоцелюлозний,
некрейдований, одношаровий, без захисних властивостей, не
каландрований, папір в листах, формат паперу 6084 см (А1)
Додаткові вимоги:
– папір поставляється на європалетах у щільній,
вологонепроникній упаковці, вологістю не більше 5 -7%

Маса: 70 ± 3 % г/м2
Непрозорість, ISO 2471:
не менше 93 %
Білизна, в од СІЕ за ISO
11475:
не менше 145–150
Гладкість за ISO 8791-2:
160 ml/min
Товщина за ISO 534:
не менше 105 мкм
Яскравість за ISO 2470:
103 %

кг

1060

2.

3.

4.

5.

Папір офсетний №1, першого сорту, 80г/м²
Призначення: для друку ілюстраційно-текстових, художніх
багатофарбових видань тривалого терміну зберігання, які
мають складні напівтонові ілюстрації, для архівного
зберігання сертифікація по ISO 9706.
Клас паперу: білий, не покритий, чистоцелюлозний,
некрейдований, одношаровий, без захисних властивостей, не
каландрований, папір в листах, формат паперу 60 84 см (А1)
Додаткові вимоги:
– папір поставляється на європалетах у щільній,
вологонепроникній упаковці, вологістю не більше 5 -7%
Папір офісний, формат А4, упакований в пачках по 500
листів
Призначення: для друку ілюстраційно-текстових, художніх
багатофарбових видань тривалого терміну зберігання, які
мають складні напівтонові ілюстрації.
Клас якості: В+, В.
Додаткові вимоги:
– папір поставляється на європалетах у щільній,
вологонепроникній упаковці по 200 пач. на палеті
Картон креслярський (ватман), або папір офсетний
Призначення: для друку ілюстраційно-текстових, художніх
багатофарбових видань тривалого терміну зберігання, які
мають складні напівтонові ілюстрації.
Додаткові вимоги:
– папір поставляється на європалетах у щільній,
вологонепроникній упаковці (1500 арк.)
Картон креслярський (ватман), або папір офсетний
Призначення: для друку ілюстраційно-текстових, художніх
багатофарбових видань тривалого терміну зберігання, які
мають складні напівтонові ілюстрації.
Додаткові вимоги:
– папір поставляється на європалетах у щільній,
вологонепроникній упаковці (1500 арк.)

Маса: 80 ± 3 % г/м2
Непрозорість, ISO 2471:
не менше 95 %
Білизна, в од СІЕ за ISO
11475:
не менше 145–150
Гладкість за ISO 8791-2:
160 ml/min
Товщина за ISO 534:
не менше 105 мкм
Яскравість за ISO 2470:
103 %

кг

1090

Маса: 80 г/м2
Непрозорість:
не менше 92 %
Білизна в од СІЕ: 160-164
Гладкість:
150-200 ml/min
Товщина, мкм: ≈ 108
Яскравість, ISO ≈ 96 %

пач.

1000

кг

250

кг

38

кг

200

кг

63

кг

21

кг

600

Маса: 190 г/м2
Непрозорість: 99 %
Білизна, в од СІЕ: 143-145
Гладкість: 150-200 ml/min
Формат 62*84 см

Маса: 250 г/м2
Непрозорість: 99 %
Білизна, в од СІЕ: 143-145
Гладкість: 150-200 ml/min
Формат 60*84 см
Розмір та товщина
вихідного листа
р-р 1050 * 920 мм; 1,75 мм
Розмір порізаних
заготовок: 148  211 мм
Кількість заготовок: 5000
шт.

6.

Картон обгортковий, щільністю 1600 г/м2
Призначення: для палітурних та брошурувальних робіт під
покривний матеріал.
Основні технічні параметри: за ДСТУ 2297–93 або ТУ
5447-027-00278882-2016.
Додаткові вимоги:
– картон розрізаний відповідно до розмірів, поставляється в
пачках, у щільній, вологонепроникній упаковці

7.

Картон обгортковий, щільністю 1600 г/м2
Призначення: для палітурних та брошурувальних робіт під
покривний матеріал.
Основні технічні параметри: за ДСТУ 2297–93 або ТУ
5447-027-00278882-2016.
Додаткові вимоги:
– картон розрізаний відповідно до розмірів, поставляється в
пачках, у щільній, вологонепроникній упаковці

Розмір та товщина
вихідного листа
р-р 1050* 920 мм, 2,00 мм
Розмір порізаних
заготовок: 210  310 мм
Кількість заготовок: 600
шт.

8.

Картон обгортковий, щільністю 1600 г/м2
Призначення: для палітурних та брошурувальних робіт під
покривний матеріал.
Основні технічні параметри: за ДСТУ 2297–93 або ТУ
5447-027-00278882-2016.
Додаткові вимоги:
– картон розрізаний відповідно до розмірів, поставляється в
пачках, у щільній, вологонепроникній упаковці

Розмір та товщина
вихідного листа
р-р 1050* 920 мм, 2,00 мм
Розмір порізаних
заготовок: 220  300 мм
Кількість заготовок: 200
шт.

9.

Картон хром-ерзац, щільністю 1600 г/м2
Додаткові вимоги:
– поставка в рулонах, 1 рулон – 600 кг

h = 1050 мм,  = 0,58 ±5 %
мм, марки UD-1 або
аналог

Матеріал палітурний на паперовій основі, 80 г/м2; висота
рул. 840 мм
Призначення: для палітурних та брошурувальних робіт під
10.
покривний матеріал.
Основні технічні параметри:
ДСТУ 8105:2015 або ТУ У 21.1-30599760-006-2002.

11. Фотопапір для струменевого друку

12. Папір самоклеючий глянцевий для струменевого друку

Темно-синій
(код 20160000 або заміна
02120000; 02160000;
02050000; або № 84) – 400
м² Синій (код 04160000;
або № 8) – 40 м²
WWM глянцевий Gloss
200 г/м2; ф. A3; упак. 20 л.
– 2 пач.
WWM глянцевий Gloss
180 г/м2; ф. A3; упак. 20 л.
– 15 пач.
WWM матовий Gloss
180 г/м2; ф. A3; упак. 20 л.
– 8 пач.
WWM матовий
100 г/м2; ф. A3; упак. 50 л.
– 5 пач.
150 г/м2; ф. A4; упак. 20 л.

м²

пач.

пач.

440

30

5

Папір повинен бути якісний. Призначений для друку важливих документів та ділових листів. Гарантувати якість друку при
використанні на всіх видах офісного обладнання. Товар, який поставляється, не перебував у експлуатації, терміни та умови його
зберігання не порушені. На кромках і поверхні паперу не повинно бути пилу і забруднень, викликаних не якісною проклейкою
паперу.
Рік виготовлення: 2020-2021 рр.
Гарантійний термін зберігання: не менше 12 місяців від дати поставки.
Технічні, якісні характеристики товару передбачають застосування заходів із захисту довкілля. Продавець повинен
поставити товар в упаковці, що забезпечує захист його від пошкодження або псування під час транспортування та зберігання.
Якщо поставлений товар виявиться неякісним, або таким, що не відповідає умовам, Продавець зобов’язаний замінити цей
товар. Всі витрати, пов’язані із заміною товару неналежної якості, несе Продавець.
При виникненні претензій по некомплектності чи якості Товару, Продавець повинен замінити неякісний Товар, або довезти
недостатню кількість товару протягом 2-х робочих днів з дати отримання претензій від Покупця.
Вартість товару, яка вказана в пропозиції, повинна бути остаточною. Послуги, які обов’язково надає учасник та включає в
ціну товару: проведення завантажувально-розвантажувальних робіт, доставка (транспортування) товару здійснюється силами та за
рахунок Продавця / Учасника - переможця процедури закупівлі (тобто ціна пропозиції учасника процедури закупівлі має включати
вартість товару та всі послуги у т. ч. страхування, всі податки, збори і обов'язкові платежі).
Поставка, завантажувальні–розвантажувальні роботи виконуються Продавцем на умовах DDP (м. Хмельницький, вул.
Інститутська, 11), згідно вимог Офіційних правил тлумачення торгівельних термінів Міжнародної торгової палати “ІНКОТЕРМС”
у редакції 2010 р.
Всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного
суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва вживаються у
значенні «…. «або еквівалент»». Усі показники «еквіваленту» мають бути не гіршими, ніж у товару, зазначеному в переліку.
У разі якщо Учасником пропонується еквівалент Товару він повинен бути не гіршим за технічні та якісні характеристики,
які вимагаються Замовником.
Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції таблицю відповідності запропонованого ним товару технічним
вимогам Замовника з зазначенням конкретної марки та/або назви, та/ або виробника.

