
Тендерний комітет 

Національного агентства з 

питань запобігання корупції  

Заступнику керівника  

Відділу цифрової трансформації 

та інноваційного розвитку 

Станіславу ГАЙДЕРУ  

 

СЛУЖБОВА ЗАПИСКА 

Від: заступника керівника управління – керівника відділу організаційного 

забезпечення Управління матеріально-технічного забезпечення та експлуатації 

ОНИЩУКА Олега.  

Стосовно: обґрунтування технічних та якісних характеристик предмету 

закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмету 

закупівлі (конвертів поштових).  

Суть справи: з метою оперативного вирішення поточних завдань та 

функцій Національного агентства з питань запобігання корупції (далі - 

Національне агентство), забезпечення на належному рівні документообігу та 

здійснення ділових комунікацій у 2021 році необхідно здійснити закупівлю 

конвертів поштових.  

Для здійснення закупівлі конвертів поштових у необхідному асортименті та 

відповідної якості розроблено технічні вимоги до предмета закупівлі - конверти 

поштові, код за ДК 021:2015: 30190000-7 - Офісне устаткування та приладдя різне. 

Загальна кількість необхідних поштових конвертів сформована шляхом 

опрацювання інформації, наданої Управлінням документального забезпечення та 

контролю і іншими зацікавленими структурними підрозділами Національного 

агентства (Таблиця 1). 

Технічна специфікація на закупівлю конвертів поштових містить інформацію 

про предмет закупівлі в обсязі 3 найменувань та загальною кількістю 64 500 штук 

(Таблиця 2).  
Таблиця 1. 

№ 

з\п 
Назва товару Код за ДК 021:2015 

Кількість 

товару 

Одиниця 

виміру 

1 

 

Конверт поштовий DL (110x220 мм), 

СКЛ, 0+0 білий офсет 80 г/м² 
 

30199230-1 - Конверти 32000 шт. 

2 

 

Конверт поштовий C5 (162х229 мм), 

СКЛ, 0+0 білий офсет 80 г/м²  
 

30199230-1 - Конверти 25000 шт. 

3 

 

Конверт поштовий C4 (229х324 мм) з 

розширенням, СКЛ, 0+0 крафт 120 г/м² 
 

30199230-1 - Конверти 7500 шт. 
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Технічні вимоги до товару: 

Таблиця 2. 

1. Конверт поштовий DL (110×220 мм), СКЛ, 0+0 білий офсет 80 г/м² 

Назва параметру Технічні вимоги 

Формат DL (110×220 мм) 

Тип склеювання СКЛ (шар силіконового клею закритий захисною стрічкою) 

Зовнішній друк немає 

Внутрішнє запечатування (тангір) немає 

Прозора вставка (вікно) немає 

Тип паперу офсет білий 

Щільність паперу не менше 80 г/м² 

Кількість конвертів в упаковці 1000 шт. 

Термін придатності не менше 12 місяців 

 

2. Конверт поштовий C5 (162х229 мм), СКЛ, 0+0 білий офсет 80 г/м² 

Назва параметру Технічні вимоги 

Формат C5 (162×229 мм) 

Тип склеювання СКЛ (шар силіконового клею закритий захисною стрічкою) 

Зовнішній друк немає 

Внутрішнє запечатування (тангір) немає 

Прозора вставка (вікно) немає 

Тип паперу офсет білий 

Щільність паперу не менше 80 г/м² 

Кількість конвертів в упаковці 500 шт. 

Термін придатності не менше 12 місяців 

 

3. Конверт поштовий C4 (229х324 мм) з розширенням, СКЛ, 0+0 крафт 120 г/м² 

Назва параметру Технічні вимоги 

Формат C4 (229×324 мм) 

Тип склеювання СКЛ (шар силіконового клею закритий захисною стрічкою) 

Зовнішній друк немає 

Внутрішнє запечатування (тангір) немає 

Прозора вставка (вікно) немає 

Розширення не менше 30 мм 

Тип паперу крафт 

Щільність паперу не менше 120 г/м² 

Кількість конвертів в упаковці 250 шт. 

Термін придатності не менше 12 місяців 

 

1 Вимоги до 

конструкції 
 

Конверти не повинні мати надірвані краї, загнуті кути, складки, а 

також пошкодження, що порушують їх цілісність. Обріз вільних 

кромок конвертів повинен бути рівним і без задирок. 

Відхилення від прямолінійності країв конверта в поздовжньому і 

поперечному напрямках не повинно бути: для конвертів розмірами 

110x220 мм більше 1 мм; для конвертів розмірами 162×229 мм, 

229×324 мм - більше 2 мм. 

Місця склейки повинні знаходиться тільки на зворотному боці 

конвертів. 

2 Вимоги до 

пакування та 

маркування 

Конверти повинні бути упаковані в картонні коробки. Упаковка 

повинна повністю зберігати та захищати товар від пошкоджень під 

час транспортування та зберігання. 
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Кожна упаковка має містити наступну інформацію українською 

мовою: назва виробу, назва та адреса виробника, кількість в 

упаковці, дата виготовлення, термін придатності, умови зберігання. 

Залишковий термін придатності, на момент поставки повинен 

складати не менше 80% загального терміну придатності, зазначеного 

на упаковці. 

3 Вимоги до 

транспортування 

Коробки з конвертами мають транспортуватися в критих 

транспортних засобах у спосіб, що забезпечує дотримання 

температурного режиму не нижче +1° С і не вище +40° С, відносній 

вологості повітря не більше 80% та збереженість їх вмісту 

відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на транспорті 

даного виду. 

 

Внаслідок аналізу ринку, отримані комерційні пропозиції від низки 

спеціалізованих компаній: 
 Таблиця 3. 

№ 

з/п 
Постачальник 

Ціна за одиницю з ПДВ, грн 
Конверт поштовий DL 

(110x220 мм), СКЛ, 

0+0 білий офсет 80 
г/м² 

Конверт поштовий 

C5 (162х229 мм), 

СКЛ, 0+0 білий 
офсет 80 г/м² 

Конверт поштовий 

C4 (229х324 мм) з 

розширенням, СКЛ, 
0+0 крафт 120 г/м² 

1. ТОВ «КОМПАНІЯ ТВМ» 0,36 0,54 3 

2. ТОВ «ВАШ АВТОГРАФ» 0,42 0,56   

3. ПП «ОФІСПАРТНЕР»  0,51   

4. ТОВ «ВИЛАЙН ГРУП» 0,44 0,62 2,34 

5. ТОВ «УКРБЛАНКОВИДАВ» 0,35 0,47   

6. ФОП Кацевич Віта Сергіївна 0,32 0,47 3,52 

7. ТОВ «ЕКОПРОМ СІСТЕМ» 0,44 0,5 3,6 

8. ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР» 0,44 0,59   

9. ТОВ «КУВЕРТ-Україна» 0,45 0,61 3,58 

10. ТОВ «КОМПАНІЯ ОФІС-МАРКЕТ» 0,42 0,56 3,5 

11. ПП «ПАЛЕЙ» 0,35 0,48 3,45 

12. ТОВ «ТК «ЮЛІС» 0,34 0,46   

13. ТОВ «СВІКОМ» 0,42 0,55 3,04 

14. КОМПАНІЯ «УКРКАНЦТОРГ» 0,40 0,52  

15. ТОВ «ВКФ «ВВ» 0,31 0,58  

 

Орієнтовна (середня, розрахункова) вартість закупівлі конвертів 

поштових з урахуванням пропозицій зазначених постачальників 
                                                                                                                                

                                                                                                                                Таблиця 4. 

№ 

з/п 
Номенклатурні позиції 

Кількість 

товару 

Ціна за 

одиницю з 

ПДВ, грн 

Розрахункова 

вартість з 

ПДВ, грн 

1. Конверт поштовий DL (110x220 мм), 

СКЛ, 0+0 білий офсет 80 г/м² 
32 000 0,39 12 480,00 

2. Конверт поштовий C5 (162х229 мм), 

СКЛ, 0+0 білий офсет 80 г/м² 
25 000 0,53 13 250,00 

3. Конверт поштовий C4 (229х324 мм) з 

розширенням, СКЛ, 0+0 крафт 120 г/м² 
7 500 3,25 24 375,00 

Середнє значення 

 

50 105,00 
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У розрахунках видатків до кошторису Національного агентства на 2021 рік 
за бюджетною програмою КПКВК 6331010 (КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар») для закупівлі конвертів поштових передбачені видатки в 

розмірі 69 500,00 грн. 

З метою прозорого, ефективного та раціонального використання коштів,  

враховуючи результати моніторингу ринкових пропозицій постачальників 

зазначеного товару (Таблиця 3), отримано  середню, розрахункову вартість 

конвертів поштових (Таблиця 4).  

Таким чином, очікувана вартість закупівлі конвертів поштових складатиме 

50 100,00 грн. 

 

Пропозиції: інформація надається для врахування під час підготовки 

процедурних заходів з закупівлі поштових конвертів. 

 

 

Заступник керівника управління –  

керівник відділу організаційного забезпечення  

Управління матеріально-технічного  

забезпечення та експлуатації                                                         Олег ОНИЩУК 
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