
 

 

  

ОБҐРУНТУВАННЯ  

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, очікуваної вартості предмета закупівлі 
 

Пункт 

Кошторису 

замовника 

Предмет закупівлі Очікувана вартість предмета 

закупівлі згідно Річного плану 

закупівель, грн 

Очікувана вартість предмета 

закупівлі згідно 

ОГОЛОШЕННЯ про 

проведення відкритих торгів 

Ідентифікатор процедури 

закупівлі 

19.09 

(2022) 

Послуги з технічного 

забезпечення копіювання та 

друку документів, код ДК 

021:2015 - 79520000-5 - 

Копіювально-розмножувальні 

послуги    

6 286 608,00 

грн. з ПДВ 

5 238 840,00 

грн. без ПДВ  

UA-2022-07-28-004190-a 

 

Визначення потреби в закупівлі: Забезпечення друкування та копіювання документів з належною якістю і в обсягах, достатніх 

для своєчасної і повної підготовки документації на підприємстві. 

 

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено 

статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики 

визначення очікуваної вартості предмета закупівлі,. затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України від 18.02.2020 № 275. 

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена методом порівняння цін в комерційних пропозиціях отриманих, відповідно до 

запитів, від потенційних постачальників послуг даного типу та розрахована як  середньоарифметична. Перелік потенційних 

постачальників товарів визначено в результаті проведеного моніторингу ринку з використанням відкритих джерел. 

 

Обґрунтування обсягів закупівлі: Обсяги визначено відповідно до очікуваної потреби та обсягу фінансування. 

 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Якісні та технічні характеристики предмета 

закупівлі визначені з урахуванням реальних потреб підприємства та оптимального співвідношення ціни та якості.  

 



                                                                                                                                                                                                                                Обґрунтування 

 Послуги з технічного забезпечення копіювання та друку документів, код ДК 021:2015 - 79520000-5 - Копіювально-розмножувальні послуги    
Аркуш 2 з 2 

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі визначені на основі моніторингу ринку з використанням відкритих 

джерел та врахуванням практики отримання послуг з технічного забезпечення копіювання та друку документів  на підприємстві, а 

також існуючих потреб щодо них, у відповідності з екологічними вимогами та вимогами безпечності використання. 

 

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета 

закупівлі: 
Послуги надаються відповідно до Технічного завдання від 26.07.2022 № 23-25-87 (Додаток 9 Тендерної документації). 

Послуги з технічного забезпечення копіювання та друку документів включають в себе: 

- оснащення технічних майданчиків ДП МА «Бориспіль» згідно наведеної кількості та відповідно до вимог, що вказані в розділі 2 
«Вимоги до технічних майданчиків» Технічного завдання, що включає доставку, встановлення та налагодження друкуючих та 

копіювальних пристроїв (багатофункціональні пристрої, далі – БФП), що забезпечують виконання вимог до технічних площадок. 

- встановлення та технічну підтримку програмних (при необхідності, і апаратних) засобів для управлінням процесом копіювання та 

друку документів користувачами, контролю стану БФП та обліку кількості фактично роздрукованих аркушів (система управління та обліку 

друку) відповідно до вимог вказаних в розділі 3 «Вимоги до системи управління та обліку друку» Технічного завдання. 
- забезпечення працездатності встановлених БФП, що полягає в постачанні витратних матеріалів, проведенні періодичного та 

термінового технічного обслуговування, оперативного відновлення працездатності БФП відповідно до вимог вказаних в розділі 4 «Вимоги 

до сервісного обслуговування» Технічного завдання та забезпечує належну якість друку. 
Технічна специфікація 

№ 

п/п 

Найменування  

Послуги 

Одиниці 

виміру  

Кількість 

 

1 Технічне забезпечення монохромного (ч/б) копіювання та друку аркушу формату А4  аркуш 2 304 000 

2 Технічне забезпечення кольорового копіювання та друку аркушу формату А4  аркуш 231 000 

 

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду послуги – замовник здійснює закупівлю даного виду послуги, оскільки вона за 

своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника. 


