
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, 

його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення 

 1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: UA-2022-12-

13-007658-a. 

2. Найменування предмету закупівлі: Учнівські, студентські квитки 

державного зразка, код ДК 021:2015 – 22450000-9 – Друкована продукція з 

елементами захисту  
 

3. Код ДК 021:2015– 22450000-9 – Друкована продукція з елементами 

захисту  
 

4. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг:  

Загальна кількість - 663 шт. (учнівські – 200шт., студентські – 463шт.). 

  

5. Очікувана вартість закупівлі: Очікувана вартість закупівлі по даному 

предмету складає 59670,00 грн. (п'ятдесят дев’ять тисяч шістсот сімдесят грн. 

00 коп.) з ПДВ. Відповідно до очікуваної вартості застосовано процедуру 

відкритих торгів з особливостями. Розрахунок очікуваної вартості предмета 

закупівлі проведено відповідно до рекомендацій Наказу Мінекономіки від 

18.02.2020р. №275 «Про затвердження примірної методики визначення  

очікуваної вартості предмета закупівлі» з  урахуванням інформації, 

отриманої з PROZORRO.  

 6. Найменування замовника: Відокремлений структурний підрозділ 

«Тернопільський фаховий коледж Тернопільського національного технічного 

університету імені Івана Пулюя». 

7. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 02549121.  

8. Місцезнаходження замовника: 46024, Україна, Тернопільська область, 

місто Тернопіль, вулиця Генерала М.Тарнавського, 7.  

9. Вид предмета закупівлі: закупівля товару. КЕКВ 2210. 

10. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: по 31 грудня 

2022 року.  

11. Детальний опис предмету закупівлі і технічні вимоги до товару: 

 Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі  

УЧНІВСЬКІ КВИТКИ  

Кількісні характеристики – 200 штук. 

Якісні характеристики: 

Учнівський квиток державного зразка згідно вимог, що встановлені 

Наказом Міністерства освіти і науки від 25.10.2013 № 1474 зареєстрованого 



в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2013 р. за № 2245/24777. Із 

змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки № 716 від 

16.06.2014; № 897 від 28.08.2015; № 848 від 18.07.2016; № 434 від 25.04.2018. 

 
 

1. Учнівський квиток державного зразка містить: 

1) персональні дані про учня, що обов’язково відтворюються в картці: 

прізвище, ім'я, по батькові (за наявності); 

цифрова фотографія учня; 

серія та номер учнівського квитка; 

індивідуальний штрих-код квитка;  

дата видачі і строк дії квитка;  

форма навчання; 

2) дані про заклад освіти, що обов’язково відтворюються в картці: 

повне найменування закладу освіти, назва групи (за наявності незмінних 

назв груп у навчальному закладі); 

посада, прізвище та ініціали керівника закладу освіти; 

підпис керівника закладу освіти (фотокопії). 

2. Учнівський квиток має титульний (лицьовий) і текстовий (зворотний) 

боки. Розміри квитка: висота - 85,6 мм; ширина - 54 мм; товщина від 0,65 мм 

до 0,84 мм. Радіус округлення кутів - 3,18 мм. Якість друку не гірше 600 ррі. 

Механічна цілісність та можливість візуального зчитування інформації має 

забезпечуватися на весь строк користування. 

3. Лицьовий бік містить: 

зображення малого Державного Герба України; напис «УЧНІВСЬКИМ 

КВИТОК» літерами жовтого кольору заввишки 5,5 мм, розміщений на темній 

горизонтальній смузі завширшки 13 мм нижче зображення малого 

Державного Герба України. 

4. Зворотний бік уздовж верхнього краю містить верхнє поле для 

заповнення, де вказується повне найменування закладу освіти. 

Уздовж правого краю зворотного боку розміщено службову зону 

шириною 10 мм. У нижній частині зони виділено біле поле для занесення 

індивідуального штрих-коду квитка. 

У лівій частині зворотного боку виділено поле розміром 27 х 21 мм, де 

розміщується фотографія учня. 

Між фотографією та службовою зоною розташовано поля для заповнення 

інформації про серію та номер квитка, прізвище, ім'я, по батькові (за 

наявності) учня, назву групи (заповнюється за наявності незмінної назви 



групи), строк дії, форму навчання. Зліва від трьох останніх полів 

надруковано написи: «Група», «Виданий», «Дійсний до», «Форма навчання». 

Під полями для заповнення вздовж нижнього краю зворотного боку 

надруковано назву посади, прізвище, ініціали керівника закладу освіти та 

відтворено його підпис. 

Учнівський квиток виготовляється із синтетичних або полімерних 

матеріалів. 
 

СТУДЕНТСЬКІ КВИТКИ 

Кількісні характеристики – 463 штук. 

Якісні характеристики: 

Студентський квиток державного зразка згідно вимог, що встановлені 

Наказом Міністерства освіти і науки від 25.10.2013 № 1474 зареєстрованого 

в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2013 р. за № 2245/24777. Із 

змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки № 716 від 

16.06.2014; № 897 від 28.08.2015; № 848 від 18.07.2016; № 434 від 25.04.2018. 

 

 
 

1. Студентський квиток державного зразка містить: 

1) персональні дані про студента, що обов’язково відтворюються в картці: 

прізвище, ім'я, по батькові (за наявності); 

цифрова фотографія студента;  

серія та номер студентського квитка;  

індивідуальний штрих-код квитка;  

дата видачі і строк дії квитка; 

форма навчання (денна, вечірня, заочна, дистанційна). У разі поєднання форм 

навчання заклад освіти самостійно визначає одну (основну) форму навчання; 

2) дані про заклад освіти, що обов'язково відтворюються в картці: 

повне найменування закладу освіти, назва факультету (відділення), 

структурного підрозділу, форма навчання, назва групи (за наявності 

незмінних назв груп у закладі освіти);  

посада, прізвище та ініціали керівника закладу освіти; 

підпис керівника закладу освіти (фотокопії). 



2. Студентський квиток має титульний (лицьовий) і текстовий (зворотний) 

боки. Розміри квитка: висота - 85,6 мм; ширина - 54 мм; товщина від 0,65 мм 

до 0,84 мм. Радіус округлення кутів - 3,18 мм. Якість друку не гірше 600 ррі. 

Механічна цілісність та можливість візуального зчитування інформації 

мають забезпечуватися на весь строк користування. 

3. Лицьовий бік містить: 

зображення малого Державного Герба України заввишки 17 мм на відстані 12 

мм від верхнього краю; 

напис «СТУДЕНТСЬКИЙ КВИТОК» літерами жовтого кольору заввишки 4 

мм, розміщений на відстані 38 мм від верхнього краю. 

4. Зворотний бік уздовж верхнього краю на відстані 2 мм містить верхнє 

поле для заповнення заввишки 9 мм, де зазначається повне найменування 

закладу освіти. 

Під верхнім полем зворотного боку вздовж правого краю розміщено 

службову зону завширшки 8 мм. У нижній частині зони виділено біле поле 

заввишки 40 мм для занесення індивідуального штрих-коду квитка, у верхній 

частині зони - поле заввишки 24 мм для заповнення додаткової інформації 

закладу освіти. 

У правому верхньому куті, утвореному службовою зоною та верхнім 

полем, виділено поле розміром 21 х 27 мм, де розміщується фотографія 

студента. 

Зліва від фотографії розташовано 3 поля завширшки 19,5 мм і заввишки 6 

мм для заповнення інформації про серію та номер квитка, дату видачі та 

термін дії квитка. Над відповідними полями для заповнення надруковано 

написи: «Серія, номер», «Виданий», «Дійсний до» літерами чорного кольору 

заввишки 2 мм. 

Під ними розташовано 4 поля завширшки 42 мм і заввишки відповідно 7 

мм, 10,5 мм, 6,5 мм та 6 мм для заповнення інформації про прізвище, ім'я, по 

батькові (за наявності) студента, факультет (відділення), структурний 

підрозділ, форму навчання, назву групи. Над відповідними полями для 

заповнення надруковано написи: «Прізвище, ім’я, по батькові», «Факультет 

(відділення), структурний підрозділ. Форма навчання», «Група» літерами 

чорного кольору заввишки 2 мм. 

Уздовж нижнього краю зворотного боку надруковано назву посади, 

прізвище, ініціали керівника закладу освіти та відтворено його підпис. 

Студентський квиток виготовляється із синтетичних або полімерних 

матеріалів. 

12. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): Оплата 

вартості товару проводиться протягом 5 банківських днів від дня підписання 

обома Сторонами належним чином оформлених документів (акту 

приймання-передачі/ накладної), шляхом перерахування коштів на 

розрахунковий рахунок Продавця відповідно до частини 1 статті 49 

Бюджетного кодексу України. 

 

13. Джерело фінансування закупівлі:  



Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет  18000 UAH 

Державний бюджет України  41670 UAH 

 


