
 Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

(відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710  

«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)) 

             Замовник: 

            1. Найменування: Академія Державної пенітенціарної служби; 

            1.1. Код: за ЄДРПОУ: 08571788; 

            1.2. Місцезнаходження: вул. Гонча 34, м. Чернігів, 14000, Кам’янська філія Академії Державної 

пенітенціарної служби, вул. Колеусівська, 39, м. Кам’янське Дніпропетровської обл. 51901 Хмельницька філія 

Академії Державної пенітенціарної служби», 31341, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, село Давидківці, 

вул. Лісова, будинок 1, м. Біла Церква. 

             2. Інформація про предмет закупівлі: 

             2.1Найменування предмету закупівлі: Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки (ДК 

50310000-1); 

2.2 Кількість товару, або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 

№ 

п/п 

Найменування 

товару 

Код ДК 

021:2015 

Технічні та якісні характеристики та інші 

характеристики предмета закупівлі 

 

Одини

ця 

вимір

у 

Кіль

кість 

Ціна 

загальн

а 

1 Технічне 

обслуговуван

ня і ремонт 

офісної 

техніки 

50310000-

1 

Надання послуги по відновленню та заправки 

картриджів, ремонту офісної техніки, яка 

знаходиться за адресами: м. Чернігів, вул. Гонча, 

34; м. Чернігів, вул. Шевченка, 103; м. Чернігів, 

вул. Музична, 2а. 

(Орієнтовно 380 заправок/відновлення 

картриджів,  20 ремонтів офісної техніки). 
 

шт. 400 60000 

2 Технічне 

обслуговуван

ня і ремонт 

офісної 

техніки 

50310000-

1 

Надання послуги по відновленню та заправки 

картриджів, ремонту офісної техніки, яка 

знаходиться за адресою: Хмельницька область, 

Хмельницький район, с. Давидківці, вул. Лісова, 1. 

 (Орієнтовно 100 заправок/відновлення 
картриджів,  8 ремонтів офісної техніки). 

 

шт. 108 20000 

3 Технічне 

обслуговуван

ня і ремонт 

офісної 

техніки 

50310000-

1 

Надання послуги по відновленню та заправки 

картриджів, ремонту офісної техніки, яка 

знаходиться за адресою: Київська область, м. Біла 

Церква, вул. І.Кожедуба, 333. 

(Орієнтовно 10 заправок/відновлення 
картриджів) 

 

шт. 10 3000 

4 Технічне 

обслуговуван

ня і ремонт 

офісної 

техніки 

50310000-

1 

Надання послуги по відновленню та заправки 

картриджів, ремонту офісної техніки, яка 

знаходиться за адресою: Дніпропетровська 

область, м. Кам’янське, вул. Колеусівська, 39. 

 (Орієнтовно 40 заправок/відновлення 
картриджів,  3 ремонта офісної техніки). 

шт. 43 7000 

 

3. Очікувана вартість: 90 000 грн. 

      4.Обгрунтування бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета закупівлі: Визначення 

очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося із застосуванням проведеного моніторингу цін, шляхом 

здійснення пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціну послуги (тобто інформації про 

ціни, що містяться у мережі  інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в 

електронних каталогах, в електронній системі закупівель  «Прозоро», тощо) з урахуванням  індексу інфляції, 

зміни курсів іноземних валют. Очікувана вартість предмета закупівлі складатиме 90 000 (дев’яносто тисяч 

гривень). 


