
                                                                                                                                                                           

Додаток 1 

 

 
Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, 

очікуваної вартості предмета закупівлі 

 

1 

 

Назва предмету закупівлі 

 

Швидкозшивачі 

 

2 

 

 

 

Обгрунтування технічних та 

якісних характеристик 

предмета закупівлі 

 

 

№ Назва товару 
Код за ДК 

021:2015 

Кількість 

товару 

Одиниця 

виміру 

1 

Папка-швидкозшивач з 

прозорим верхом, А4, 

поліпропілен 

22851000-0 

Швидкозшива

чі 

3 000 шт 

2 
Папка-швидкозшивач, 

А4, картон 260 г/м² 

22851000-0 

Швидкозшива

чі 

7 000 шт 

3 

Папка на зав’язках, А4, 

картон 260 г/м², 

клеєний клапан 

22852000-7 

Теки 
1 000 шт 

4 

Папка з кільцевим 

механізмом, А4, не 

менше 35 мм, 4 кільця, 

поліпропілен 

22852000-7 

Теки 
250 шт 

3 Обгрунтування очікуваної 

вартості предмета закупівлі, 

розмір бюджетного 

призначення 

Швидкозшивачі, очікувана вартість предмета закупівлі:  82 000,00 грн. 

 

 

 

 

                                                                                  УПРАВЛІНСЬКЕ РІШЕННЯ 

 

Начальнику 

Головного управління  

ДПС в Одеській області 

Юлії ШАДЕВСЬКІЙ 

 

 

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА 

Від: Управління інфраструктури та бухгалтерського обліку Головного 

управління ДПС в Одеській області. 

Тема: про проведення процедури закупівлі калькуляторів відповідно до 

національного класифікатора України «Єдиного закупівельного словника» за 

кодом ЄЗС ДК 021:2015-30140000-2 «Лічильна та обчислювальна техніка». 

Суть питання: з метою забезпечення працівників Головного управління 

ДПС в Одеській області обчислювальною технікою на підставі затвердженого 



кошторису на 2021 рік, виникла службова необхідність в підготовці документів 

для проведення процедури закупівлі за наступними характеристиками: 

- предмет закупівлі: калькулятори  відповідно до національного 

класифікатора України «Єдиного закупівельного словника» за кодом ЄЗС ДК 

021:2015-30140000-2 «Лічильна та обчислювальна техніка»; 

- ціль та обґрунтування організації закупівлі предмета закупівлі:  
забезпечення працівників Головного управління ДПС в Одеській області 

обчислювальною технікою; 

- інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета 

закупівлі: 2е                     2е 

 

        Професійний бухгалтерський калькулятор повинен бути настільним та 

здійснювати безліч необхідних розрахунків, мати якісний дисплей з чітким 

відображенням цифр, великі клавіші з м’яким натисканням, ЖК - дисплей 

повинен бути у радіусі нахилу, корпус пластиковий в класичному чорному 

кольорі. 

Основні функції: 

- додавання, віднімання, множення, ділення,  обчислення відсотків та 

квадратного кореня 

 

 
 

№ з\п 
Найменування 

товару 

   2ехн2іні характеристики 

2 2 

Одиниця 

виміру 
Кількість 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

    Калькулятор 

 

– р 2озрядів (кількість цифр на 

екрані) 

Дворівнева пам`ять 

Літієва батерейка/сонячна батарея 

Однорядковий цифровий дисплей 

Пластиковий корпус, пластикові 

клавіші 

Розмір 153х199х30,5мм 

Відхилення розмірів +/- 5мм. 

 

 

 

    шт 

 

 

 

     40 

 


