
Обґрунтування предмета закупівлі  

  

(на виконання вимог пункту 4-¹ постанови Кабінету Міністрів України 

від 11.10.2016 № 710 "Про ефективне використання державних коштів" (зі змінами)) 
 

Інформація для оприлюднення (ідентифікатор закупівлі: UA-2022-11-29-006325-a) 

 

1 Назва предмета 

закупівлі 

 

        Послуги з заправки, ремонту та регенарації картриджів; 

50310000-1 – технічне обслуговування і ремонт офісної 

техніки, відповідний код 50313200-4 -послуги з технічного 

обслуговування фотокопіювальних пристроїв за                      

ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника 
2 Обґрунтування 

технічних та якісних 

характеристик 

предмета закупівлі 

 

Термін надання послуг – з 01 січня  по 31 грудня 

2023 року. 

При виконанні Послуг з заправки та відновлення 

картриджів мають використовуватись виключно якісні 

матеріали. Зокрема, при обслуговуванні техніки Xerox, 

Canon та НР можуть бути використані лише витратні 

матеріали виробництва Static Control. 

Заправки, ремонти та регенерації картриджів мають 

виконуватись спеціалістами відповідної кваліфікації, які 

мають необхідні знання та досвід. 

Картриджі перевіряються представниками 

Замовника і Виконавця на якість друку до і після виконаних 

робіт. 

Після заправки в картриджах повинно бути 

стандартний об’єм тонеру, друк – контрастний, з гарною 

передачею півтонів, без смуг, крапок і рисочок. 

Після здійснення заправки або відновлювання 

повинна проводитись технічна експертиза картриджа і 

тестування на друкуючому пристрої. Картридж повинен 

бути опломбований та упакований у герметичний 

світлонепроникний пакет із тестовою сторінкою, мати на 

корпусі фірмову наклейку з відмітками про проведені 

роботи та датою здійснення цих робіт. 

Виконавець повинен мати сертифікат, який 

засвідчує, що система управління якістю Учасника, 

стосовно ремонту комп’ютерів і периферійного 

устаткування, ремонту і технічного обслуговування машин 

і устаткування промислового призначення, відповідає 

вимогам національного стандарту ДСТУ ISO 9001:2015. 

3 Обґрунтування 

очікуваної вартості 

предмета закупівлі, 

розміру бюджетного 

призначення 
 

311 100,00 (триста одинадцять тисяч сто гривень 00 коп.) 

грн. з ПДВ. Відповідно до статті 4 Закону України "Про 

публічні закупівлі" з урахуванням постанови Кабінету 

Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 планування 

закупівель здійснюється на підставі наявної потреби у 

закупівлі товарів, робіт і послуг. Заплановані закупівлі 

включаються до річного плану закупівель. Розмір 

бюджетного призначення, визначений відповідно до 

розрахунку до проєкту кошторису на 2023 рік. Проектом 

кошторису ДСА України на 2023 рік передбачені видатки на 

закупівлю послуг, що є предметом цієї закупівлі, за КЕКВ 

2240.  
 


