
Обгрунтування технічних та якісних характеристик, очікуваної вартості предмета 

закупівлі послуг з друку книги “Кабінет Міністрів України (1991-2021). 30 років 

незалежності України”, 79810000-5 (Друкарські послуги) за ДК 021:2015 Єдиного 

закупівельного словника 

На виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 року 

№1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України ві 1 серпня 2013 року 

№631 і від 11 жовтня 2016 року «710». 

Враховуючи завдання Кабінету Міністрів України щодо збільшення обсягу 

друкованої продукції з метою інформування громадян про діяльність Кабінету Міністрів 

України (Витяг з протоколу №105 від 08.09.2021 р.), а також внесення змін до Закону 

України «Про державний бюджет України на 2021 рік, яким збільшено обсяг бюджетного 

фінансування за програмою «Фінансова підтримка газети «Урядовий кур’єр», на зазначені 

цілі доручено провести закупівлю послуг з друку книги «Кабінет Міністрів України (1991-

2021). 30 років незалежності України»  за такими технічними характеристиками: 

№ Найменування Вимоги 

1 

Книга “Кабінет міністрів 

України (1991-2021). 

30 років незалежності 

України” 

друк книги 

2 Формат 840x1080 мм, 1/16 

3 Колір 4+4 

4 Тираж 1000 примірників, крім того: забезпечити 

розсилку книги згідно з Постановою КМУ 

від 10 травня 2002 р. № 608 та редакційні 

потреби у кількості 20 примірників. 

5 Кількість сторінок 304 

Обкладинка 

1 Палітурка тверда 7БЦ обкладинка повнокольорова з 

матовою ламінацією та вибірковим уф-

лаком, картон 2.5 мм, форзац папір 

офсетний 150 г/м2 незадрукований, 

обкладинка папір крейдований 150 г/м2 

Блок 

1 Папір папір крейдований матовий 100 г/м2 

2 З'єднання шиття блоку на нитку 

Вимоги до друкарні 

1 Термін виготовлення тиражу До 01.12.2021 



2 Оплата 100% післяоплата 

3 Надання сигнального 

примірника 

обов'язкове виготовлення сигнального 

примірника та надання його замовнику до 

початку виготовлення всього замовленого 

тиражу 

4 упаковка яка не пошкоджує зовнішній вигляд 

книжки, відповідно до вимог, які 

висуваються для книжкової продукції, до 5 

кг. 

5 доставка доставка віддрукованого тиражу на адресу 

замовника  вул. Грушевського, 14/1, м. 

Київ, 01008 

Очікувана вартість закупівлі – 300 000,00 грн з ПДВ. Розрахунок очікуваної вартості 

послуг проведено методом порівняння ринкових цін. З метою аналізу ринку було направлено 

запит цінових пропозицій потенційним учасникам закупіві (ТОВ "КОНВІ ПРІНТ", ТОВ 

«ГАМА ПРИНТ», ТОВ "ПОЛІПРІНТ", ТОВ «ОСНОВА-ПРИНТ ПЛЮС», ТОВ "ГНОЗІС", 

ТОВ "505", ТОВ "Новий друк") та отримано відповідну інформацію щодо очікуваної 

вартості. 

Відповідно до пункту 1 та 2  частини 1 статті 3 Закону України «Про публічні 

закупівлі» цей Закон застосовується до замовників: 

- визначених у пунктах 1-3 частини першої статті 2 Закону, якщо вартість предмета 

закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а 

робіт - 1,5 мільйона гривень; 

- визначених у пункті 4 частини першої статті 2 Закону, якщо вартість предмета 

закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 1 мільйон гривень, а 

робіт - 5 мільйонів гривень. 

Згідно з частиною 1 статті 20 Закону відкриті торги є основною процедурою закупівлі. 

Таким чином, враховуючи вартісні межі передбачені Законом для даної закупівлі, є 

необхідність у прийнятті рішення про проведення процедури відкриті торги. 

 


