
ОБҐРУНТУВАННЯ  

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, 

очікуваної вартості предмета закупівлі 

 

Ідентифікатор процедури закупівлі: UA-2023-01-12-005444-a 

 

Назва предмета закупівлі: Послуги із технічного обслуговування та ремонту ксероксів 

виконавчого комітету Коростенської міської ради (код за Єдиним закупівельним словником ДК 

021:2015: 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки) 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: відповідно до 

потреб Замовника, а саме: 

1. Матеріали, що застосовуються для надання послуг повинні відповідати діючим ДСТУ. 

2. Гарантійний термін на протязі якого учасник гарантує якість наданих послуг повинен 

становити не менше 12 місяців з моменту підписання відповідного акту приймання-передачі 

наданих послуг. 

3. Послуги надаються на вимогу Замовника в робочі дні місяця 08-00 год. до 17:00 год. 

4. Учасник повинен забезпечити наявність чергового інженера в телефонному режимі. 

5. З метою оперативного виконання завдань працівниками Замовника сервісний центр учасника 

територіально повинен знаходитись в адміністративних межах Житомирської обл. 

6. Кількість виїздів за місяць необмежена. 

7. Транспортування та доставка обладнання, заправлених та відновлених картриджів від 

учасника до Замовника і навпаки здійснюється за рахунок учасника на весь період дії договору 

про закупівлю. 

8. Строк надання послуг: до 31.12.2023 року. 

9. Орієнтовний обсяг надання послуг: 

№ Перелік послуг 
Кількість 

послуг 

1 

Ремонт багатофункціональних пристроїв XEROX WC M118, XEROX WC 

5019,XEROX WC 3315, XEROX B405, XEROX VLC7020, KONICA 

MINOLTA BH 185, RONICA MINOLTA BH226 

14 

2 

Технічне обслуговування багатофункціональних пристроїв XEROX WC 

M118, XEROX WC 5019,XEROX WC 3315, XEROX B405, XEROX 

VLC7020, KONICA MINOLTA BH 185, RONICA MINOLTA BH226 

14 

3 

Заправка та ремонт картриджів багатофункціональних пристроїв XEROX 

WC M118, XEROX WC 5019,XEROX WC 3315, XEROX B405, XEROX 

VLC7020, KONICA MINOLTA BH 185, RONICA MINOLTA BH226 

14 

 

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 40 000 грн. 00 

коп. (сорок тисяч гривень, 00 копійок), з ПДВ. 

Згідно листа ініціатора закупівлі – відділу цифрових технологій розрахунок очікуваної вартості 

здійснювався з урахуванням суми, витраченої у минулому році на аналогічні послуги, 

здорожчання ціни, та потреби Замовника в наданні послуг із технічного обслуговування та 

ремонту багатофункціональних пристроїв у 2023 році. 

 

 


