
Обгрунтування технічних та якісних характеристик,  

очікуваної вартості предмета закупівлі -  

послуги з друкування спеціальних випусків газети «Урядовий кур’єр» у 2022 році,  

79810000-5 (Друкарські послуги) за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника 

 

Предмет закупівлі: послуги з друкування спеціальних випусків газети «Урядовий кур’єр» у 

2022 році, 79810000-5 (Друкарські послуги) за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного 

словника. 

 

Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-01-20-012973-b.  

 

Посилання на процедуру закупівлі в електронній системі закупівель: 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-01-20-012973-b 

 

На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 р. №1266 

«Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013р. №631 і від 

11 жовтня 2016р. №710».   

 

I. Обгрунтування технічних та якісних характеристик. 

Згідно з пунктом 7 Статуту ДП «Редакція газети «Урядовий кур’єр», затвердженим 

постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 року за №569, основна  мета  

редакції  -  всебічне  висвітлення у газеті діяльності  Президента  України,   Кабінету   

Міністрів   України, центральних   і  місцевих  органів  виконавчої  влади,  актуальних 

проблем  державотворення  і  життя  суспільства,  питань  науки  і культури,  соціально-

економічного та суспільно-політичного життя в Україні  та  за  кордоном,  виконання   

затвердженої   засновником програми. 

Згідно з рішенням Кабінету Міністрів України щодо підготовки та друку у 2022 році 

спеціальних випусків газети, необхідного накладу та їх доставку за рахунок коштів, 

передбачених у державному бюджеті України за програмою 0411070 «Фінансова підтримка 

газети «Урядовий кур’єр» (витяг з протоколу засідання КМУ №149 від 15.12.2021 року (далі 

– Витяг) та відповідно до листа №589/0/2-22 від 10.01.2022 року для виконання зазначеної 

мети – належного висвітлення питань діяльності Уряду -  редакції  необхідно провести 

закупівлю послуг з друкування спеціальних випусків газети «Урядовий кур’єр» за такими 

технічними характеристиками: 

1. Інформація про видання: 

1.1. Формат A3, розмір задрукованого поля не менше 260 х 378 мм. 

1.2. Обсяг –  4 шпальти.  

1.2. Наклад –   1 000 000 примірників (24 000 000 примірників на 2022 рік). 

1.3. Кольоровість –  4+4. 

1.4.  Періодичність –  2 рази на місяць (24 рази на рік). 

2. Вимоги до матеріалів: 

2.1. Усі матеріали, які використовують для виготовлення спеціальних випусків газети, мають 

відповідати вимогам нормативних документів на них і на ці матеріали мають бути висновки 

державної санітарно-епідеміологічної експертизи МОЗ України щодо використання їх за 

призначенням. 

2.2.  Друкування накладів видання відбувається на папері Учасника. Характеристики паперу: 

- папір для офсетного друку, папір офсетний (білий); 

- формат – 42 см (розмір задрукованого поля не менше 260 х 378 мм); 

- щільність – не менше 45 г/м2; 

- білість - не менше 75%.  

Якість матеріалів має відповідати вимогам, зазначеним у пункті 4.3 СОУ 18.1-02477019-

03:2015 «Газети. Технічні умови» зі зміною № 1.   

3. Графік виготовлення видання: 

3.1. Згідно із заявками Замовника.  



3.2. У разі, якщо виникла затримка здачі Замовником макету, Виконавець має право 

продовжити строк виготовлення  накладу спеціального випуску газети пропорційно строку 

затримки Замовником здачі електронних фотоформ. 

4. Вимоги до надання послуг з друкування спеціальних випусків газети: 

4.1. Виконавець повинен здійснити: 

- монтаж електронних фотоформ; 

- виготовлення друкарських форм; 

- друк, що включає приладку друкарських форм, власне друкування накладу; 

- післядрукарські процеси; 

- відвантаження накладів автомобільним транспортом виконавця розповсюджувачу, до 

Цеху обслуговування клієнтів (ЦОК5), за адресою м. Київ, вул. Георгія Кірпи, 2.  

4.2. Виконавець повинен здійснити розсилку спеціальних випусків газети згідно з 

Постановою КМУ від 10 травня 2002 р. № 608 та забезпечити редакційні потреби у кількості 

35 примірників. 

5. Якісні вимоги до предмету закупівлі: 

5.1. Якість надання послуг має відповідати вимогам галузевого стандарту СОУ 18.1-

02477019-03:2015 «Газети. Технічні умови» зі зміною № 1, або вимогам, що ставляться до 

такого виду Послуг згідно з чинним законодавством України. 

5.2. Весь наклад газет вважатиметься бракованим у разі виявлення  не менше ніж 0,05% 

примірників цього накладу будь-яких відхилень від вимог галузевого стандарту СОУ 18.1-

02477019-03:2015 «Газети. Технічні умови» зі зміною № 1 або хоча б одного з таких 

дефектів: 

- дефектів відтвореності шрифтів та (або) ілюстрацій, через які не можна прочитати текст та 

(або) роздивитись ілюстрацію (незадрукованих ділянок, чорнишів, розмазаної фарби, 

забитих фарбою ділянок тексту чи ілюстрацій, здвоєного зображення, несуміщення фарб, 

плям від фарби та мастила, фарбових смуг); 

- макулатурних або чистих аркушів, аркушів з брудними полями. 

5.3. Пакування газет має забезпечити їх цілісність і неушкодженість під час транспортування 

та відповідати вимогам ДСТУ 3916 та СОУ 18.1-02477019-03:2015 «Газети. Технічні умови» 

зі зміною № 1.  

5.4. Завантаження, доставка, розвантаження накладів газети має здійснюватися силами 

Виконавця із залученням автотранспорту Виконавця та за рахунок Виконавця.  

5.5.  У разі необхідності (за вимогою Виконавця або за бажанням Замовника) можлива 

присутність представника Замовника при виведенні кольоропроб, при друкуванні накладу. 

Представник має право вносити корективи в процес друкування, а також зупинити друк у 

разі незадовільної якості накладу видання.  

6. Інші вимоги до предмету закупівлі: 

6.1. Строк надання послуг: з моменту підписання договору до «31» грудня 2022 року 

включно. 
6.2. Місце надання послуг: ______________ (за адресою Виконавця). 

6.3. Обсяг надання послуг: 1 послуга. 

 

Обґрунтування необхідності закупівлі таких послуг – вище зазначені характеристики 

послуг за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатимуть 

вимогам та потребам замовника. 

 

I I. Обгрунтування очікуваної вартості. 

Розрахунок очікуваної вартості послуг проведено методом порівняння ринкових цін, 

відповідно до середньоринкового рівня цін, визначеного на базі комерційних пропозицій 

чотирьох потенційних учасників процедури закупівлі: ТОВ "КОНВІ ПРІНТ", ТОВ «МЕГА-

ПОЛІГРАФ», ТОВ «Дім», ТОВ «Август Трейд», з урахуванням потреб на 2022 рік та 

відповідно до вимог наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної 



вартості предмета закупівлі» від 18.02.2020 № 275. Очікувана вартість закупівлі – 18 084 

960,00 грн з ПДВ. 

 

 


