
Замовник:

ЄДРПОУ:

Адреса: 

Джерело фінансування:

технічних та якісних характеристик 

предмета закупівлі

розміру бюджетного призначення та 

очікуваної вартості

 

Розмір бюджетного призначення 

затверджений головним розпорядником 

коштів – Національною академією медичних 

наук України.

Під час визначення очікуваної вартості 

закупівлі, керуючись роз’ясненням 

Міністерства розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України – як 

Уповноваженого органу з питань публічних 

закупівель (№ 3301-04/34980-06 від 

20.08.2019 року) Замовником було здійснено 

моніторинг (аналіз) цін на ринку 

канцелярських виробів шляхом використання 

загальнодоступної інформації, яка міститься 

у відкритих джерелах (у т.ч. на сайтах 

підприємств та компаній, які виробляють і 

здійснюють продаж канцелярських виробів) 

та інформації з електронної системи 

закупівель «Prozorro».

Обгрунтування UA-2021-10-05-010920-b канцелярія

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО КОНКУРЕНТНОЇ ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ                                                                                                                                                  

ДУ «Інституту отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України»,                                                                                                                   Категорія 

замовника згідно п.3 ч.4 ст.2 Закону «Про публічні закупівлі»

02011870

Державний бюджет України

на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016року №710 (зі змінами)

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним 

словником та ID закупівлі
Код КЕКВ

Розмір бюджетного 

призначення та/або 

очікувана вартість 

предмета закупівлі, грн.

Вид закупівлі

Обгрунтування:

вул.Зоологічна, 3, Київ, м. Київ, Україна, 03680

UA-2021-10-05-010920-b       ДК 021:2015 – 30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне 

– 54 найменувань 

 (- Папір А3 80г/м 500л – 10 пач. (ДК 021:2015 30190000-7 Офісне устаткування та приладдя 

різне); - Папір А5 80г/м 500л – 30 пач. (ДК 021:2015 30190000-7 Офісне устаткування та 

приладдя різне); - Папір А4  80г/м 500л – 4000 пач. (ДК 021:2015 30190000-7 Офісне 

устаткування та приладдя різне); - Реєстратор А4 7,5см одностор.фіолетовий – 150 шт. (ДК 

021:2015 30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне); - Реєстратор А4 7,5см 

одностор.синій – 150 шт. (ДК 021:2015 30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне); - 

Реєстратор А4 7,5см одностор. Жовтий – 150 шт. (ДК 021:2015 30190000-7 Офісне 

устаткування та приладдя різне); - Швидкозшивач А4 блакитний – 700 шт. (ДК 021:2015 

30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне); - Файл А4+ глянцевий, 40мкм (100 шт. в 

уп.) – 200 шт. (ДК 021:2015 30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне); - Лінійка 

20см. пласт.прозора – 100 шт. (ДК 021:2015 30190000-7 Офісне устаткування та приладдя 

різне);- Клей ПВА 200мл ковпачок-дозатор – 2400 шт. (ДК 021:2015 30190000-7 Офісне 

устаткування та приладдя різне);- Ножиці 18 см офісні – 50 шт. (ДК 021:2015 30190000-7 

Офісне устаткування та приладдя різне);- Ручка кулькова синя Bic «Round Stic» - 3000 шт. (ДК 

021:2015 30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне);- Ручка кулькова автоматична 

чорна /корпус асорті – 1000 шт. (ДК 021:2015 30190000-7 Офісне устаткування та приладдя 

різне);- Ручка кулькова червона тип Корвіна JOBMAX – 1000 шт. (ДК 021:2015 30190000-7 

Офісне устаткування та приладдя різне);- Олівець графітний НВ з гумкою – 3000 шт. (ДК 

021:2015 30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне);- Ручка гелева синя, прозорий 

корпус – 200 шт. (ДК 021:2015 30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне);- Гумка – 

400 шт. (ДК 021:2015 30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне);- Скріпки 25 мм, 

100шт., оцинковані круглі – 1000 шт. (ДК 021:2015 30190000-7 Офісне устаткування та 

приладдя різне);- Скріпки хвилясті нікельовані, 78 мм, 50 шт./карт. – 10 шт. (ДК 021:2015 

30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне);- Скріпки круглі нікельовані, 50 мм, 100 

шт./карт. - 200 шт. (ДК 021:2015 30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне);- Скріпки 

круглі нікельовані, 33 мм, 100 шт./карт. - 200 шт. (ДК 021:2015 30190000-7 Офісне 

устаткування та приладдя різне);- Степлер №10 (15 арк.) - 100 шт. (ДК 021:2015 30190000-7 

Офісне устаткування та приладдя різне);- Скоби №10 1000шт. - 300 шт. (ДК 021:2015 

30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне);- Скоби  №24/6 1000шт. - 300 шт. (ДК 

021:2015 30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне);- Папка-конверт на кнопці А5 

непрозора бірюзовий 170мк – 100 шт. (ДК 021:2015 30190000-7 Офісне устаткування та 

приладдя різне);- Папка-куточок А5 асорті – 1000 шт. (ДК 021:2015 30190000-7 Офісне 

устаткування та приладдя різне);- Фарба штемпельна 30мл, синя – 30 шт. (ДК 021:2015 

30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне);- Коректор з пензеликом 20 мл – 100 шт. 

(ДК 021:2015 30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне);- Лоток горизонтальний 

димчатий – 50 шт. (ДК 021:2015 30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне);- Лоток 

горизонтальний димчатий – 50 шт. (ДК 021:2015 30190000-7 Офісне устаткування та приладдя 

різне);- Стрічка поліпропіленова з липким шаром 18х20 – 100 шт. (ДК 021:2015 30190000-7 

Офісне устаткування та приладдя різне);- Калькулятор Citizen SDC-888Т 12р. чорний – 100 шт. 

(ДК 021:2015 30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне);- Дестеплер скоб синій – 100 

шт. (ДК 021:2015 30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне);- Чинка пластикова с 

контейнером А – 100 шт. (ДК 021:2015 30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне);- 

Біндери кольорові 25мм 12шт. – 100 шт. (ДК 021:2015 30190000-7 Офісне устаткування та 

приладдя різне);-  Біндери чорні 41 мм 12шт. – 100 шт. (ДК 021:2015 30190000-7 Офісне 

устаткування та приладдя різне);- Рушник паперовий V 25*23см, зелений (200шт.) – 6000 пак. 

(ДК 021:2015 30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне);- Маркер текстовий, набір 

4шт, 1-5 мм, клиноподібний - 50 шт. (ДК 021:2015 30190000-7 Офісне устаткування та 

приладдя різне);- Щоденник недатований, A5, 288 стр. синій - 50 шт. (ДК 021:2015 30190000-7 

Офісне устаткування та приладдя різне);- Закладка пласт. 45*12мм 125 шт. прямокутна - 30 

шт. (ДК 021:2015 30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне);- Бокс з папером білий 

90*90*90 прозорий - 100 шт. (ДК 021:2015 30190000-7 Офісне устаткування та приладдя 

різне);- Папір для нотаток 80х80х20мм, скл. - 50 шт. (ДК 021:2015 30190000-7 Офісне 

устаткування та приладдя різне);- Папір для нотаток 75*75 мм, 80л, неон червоний - 20 шт. 

(ДК 021:2015 30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне);- Папір для нотаток 

80*80*30мм - 50 шт. (ДК 021:2015 30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне);- Книга 

обліку  А4 48арк клітка мел. – 100 шт. (ДК 021:2015 30190000-7 Офісне устаткування та 

приладдя різне);- Книга обліку  А4 48арк лінія мел. -  10 шт. (ДК 021:2015 30190000-7 Офісне 

устаткування та приладдя різне);- Книга обліку  А4 96арк клітка картон - 200 шт. (ДК 021:2015 

30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне); - Книга обліку А4 96арк CLASSIC лінія 

картон - 20 шт. (ДК 021:2015 30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне);- Книга 

обліку  А4 192арк клітка бум. вініл – 100 шт. (ДК 021:2015 30190000-7 Офісне устаткування та 

приладдя різне);- Папка на зав'язках А4 картон 0.30м. клеєний клапан – 2000 шт. (ДК 021:2015 

30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне);- Папір А4 160г/м 250арк. - 20 пач. (ДК 

021:2015 30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне);- Коврик для мишки – 30 шт. 

(ДК 021:2015 30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне);- Розділювач сторінок 

кольоровий А-Я розділів – 50 шт. (ДК 021:2015 30190000-7 Офісне устаткування та приладдя 

різне);- Папір А4 160г/м коль.пастель сірий 250арк. -  1000 пач. (ДК 021:2015 30190000-7 

Офісне устаткування та приладдя різне).

2282

1 275 000,00 грн. (один 

мільйон двісті сімдесят 

пять тисяч гривень 00 коп.) 

з ПДВ

Відкриті торги

Технічні, якісні та кількісні характеристики 

предмета закупівлі визначені відповідно до 

потреб Замовника для безперебійного 

функціонування медичного закладу, з 

урахуванням вимог нормативних документів 

та відображені в Додатку 4 до тендерної 

документації


