
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, 
його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення 

 
1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель:     
       UA-2021-06-11-006146-b. 
2. Найменування предмету закупівлі: Документи про освіту, код ДК 021:2015 - 

22450000-9 - Друкована продукція з елементами захисту: ЛОТ 1 - Свідоцтво 
про здобуття повної загальної середньої освіти (код ДК 021:2015 - 
22450000-9 - Друкована продукція з елементами захисту), ЛОТ 2 - 
Документи про професійну (професійно-технічну) освіту (диплом 
кваліфікованого робітника, додаток до диплома кваліфікованого робітника), 
додаток до свідоцтва про повну загальну середню освіту (код ДК 021:2015 - 
22450000-9 - Друкована продукція з елементами захисту). 

3. Кількість товару:  
ЛОТ 1 - Свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти (код ДК 

021:2015 - 22450000-9 - Друкована продукція з елементами захисту) 
Назва Кількіс

ть 
Ціна з 
ПДВ 

Сума, в 
т.ч. ПДВ 

Свідоцтво про здобуття повної загальної середньої 
освіти  471 42,72 20121,12 

Свідоцтво про здобуття повної загальної середньої 
освіти з відзнакою (для осіб, нагороджених срібною 
медаллю «За досягнення у навчанні») 

1 42,72 42,72 

Свідоцтво про здобуття повної загальної середньої 
освіти з відзнакою (для осіб, нагороджених золотою 
медаллю «За високі досягнення у навчанні») 

2 42,72 81,44 

Всього 
474  20249,28 

ЛОТ 2 - Документи про професійну (професійно-технічну) освіту (диплом 
кваліфікованого робітника, додаток до диплома кваліфікованого робітника), 
додаток до свідоцтва про повну загальну середню освіту (код ДК 021:2015 - 

22450000-9 - Друкована продукція з елементами захисту) 
Назва Кількіс

ть 
Ціна з 
ПДВ 

Сума, в 
т.ч. ПДВ 

Диплом кваліфікованого робітника 224 4,80 1075,20 
Додаток до диплома кваліфікованого робітника 230 4,80 1104,00 
Додаток до свідоцтва про здобуття повної загальної 
середньої освіти 

496 3,90 1934,40 

Всього 950  4113,60 

 
4. Очікувана вартість предмета закупівлі: 24362,88 грн. 
ЛОТ 1 - 20249,28 грн. (двадцять тисяч двісті сорок дев’ять  грн. 28 коп.) з ПДВ. 
ЛОТ 2 - 4113,60 грн. (чотири тисячі сто тринадцять грн. 60 коп.) з ПДВ. 
 



 
5. Найменування замовника: Відокремлений структурний підрозділ 

“Тернопільський фаховий коледж Тернопільського національного 
технічного університету імені Івана Пулюя”. 

6. Місцезнаходження замовника: 46024, Україна, Тернопільська обл., місто 
Тернопіль, вулиця Генерала М. Тарнавського,7. 

7. Ідентифікаційний код відокремленого підрозділу юридичної особи:  
02549121. 

8. Вид предмета закупівлі: закупівля товару. 
9. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: 31 грудня       

2021 року. 
10. Обгрунтування: Згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 

10.12.2003 № 811, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 
лютого 2004 р. за № 201/8800, та наказу Міністерства освіти і науки України 
від 04.02.2014 № 97, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 
лютого 2014 р. за № 283/25060 державне підприємство «Інфоресурс» є 
підприємством, яке забезпечує підприємства, установи, організації України 
документами про повну загальну середню освіту, що виготовляється основі 
фотокомп’ютерних технологій, бланками документів про повну загальну 
середню та професійну (професійно-технічну освіту) освіту державного 
зразка, що виготовляються поліграфічним способом У відповідності до 
листа МОН 1/9-221 від 27.04.2021 року МОН 1/9-221 від 27.04.2021 року 
«Щодо порядку забезпечення у 2021 році документами про базову середню 
освіту та повну загальну середню освіту» уповноваженим органом 
Міністерства освіти і науки, що забезпечує організацію замовлення, видачі 
та обліку документів про базову середню освіту та повну загальну середню 
освіту, бланків документів про повну загальну середню та професійну 
(професійно-технічну освіту) освіту державного зразка, що виготовляються 
поліграфічним способом, є державне підприємство «Інфоресурс». 
Відповідно до листа Відокремленого структурного підрозділу 
«Тернопільський фаховий коледж Тернопільського національного 
технічного університету імені Івана Пулюя» від 05.05.2021р. №2/6-161, 
Управлінням освіти і науки Тернопільської обласної державної 
адміністрації надано дозвіл № 02-11/1554 - 04.13 від 11.05.2021р. на 
одноразове отримання бланків документів про професійну (професійно-
технічну) освіту (диплом кваліфікованого робітника - 224 шт., додаток до 
диплома кваліфікованого робітника – 230 шт.) у ДП «Інфоресурс». 

 
11. Джерело фінансування закупівлі: Державний бюджет України – 12925,62 

грн., місцевий бюджет – 11437,26 грн. 
 

 
 


