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ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА 

ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ 

ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ 

 

Предмет закупівлі:  Послуги з поточного ремонту та заправки картриджів для принтерів та 

багатофункціональних пристроїв 

 

за ДК 021:2015: 50310000-1 - Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки. 

 

Спрощена закупівля 
UA-2022-06-01-002685-a 

 
Очікувана вартість закупівлі: 9 985,00 грн  з ПДВ 
 
 

Обґрунтування доцільності закупівлі: 

З метою забезпечення безперебійної роботи та повноцінного функціонування 

структурних підрозділів виконавчого комітету Білоцерківської міської ради необхідно 

завчасно потурбуватись про надання послуг з поточного ремонту та заправки картриджів для 

принтерів та багатофункціональних пристроїв. Що включає в себе:  

заправка картриджів включає в себе діагностику картриджа; повну розборку; процес 

очищення лазерного картриджа від відпрацьованого тонера та заповнення картриджа новим 

тонером, що дозволяє подальше використання лазерного картриджа для друку або 

копіювання. Заправка картриджа передбачає виконання наступних операцій: 

а) діагностику та візуальний огляд картриджа на предмет наявності зовнішніх 

пошкоджень, очищення всіх зовнішніх поверхонь картриджа від забруднень; 

б) розбірка картриджу, очищення всіх внутрішніх поверхонь картриджа від забруднень;  

в) огляд внутрішнього стану картриджа з метою оцінки ступеню механічного зносу 

вузлів, в тому числі втулок, валів; 

г) повне профілактичне очищення, яке включає очищення механізмів, змащування 

контактів і струменепровідних втулок, очищення бункера від використаного порошку 

(тонера); 

д) заправка картриджа якісним, повністю сумісним тонером в обсязі, відповідному 

стандартам виробника картриджа даної моделі; 

е) перепрограмування або заміна чіпа якщо це необхідно; 

є) збірка картриджа; 

ж) тестування картриджа; 

з) пакування картриджа з додаванням аркушу паперу тестової копії, наклеювання 

гарантійних пломб на картридж та наклейки з відмітками про виконані роботи. 

2.3. поточний ремонт картриджів до лазерних принтерів, копіювальних апаратів та 

багатофункціональних пристроїв. Поточний ремонт картриджу - комплекс робіт необхідних 

для забезпечення повноцінної працездатності картриджу та відповідної якості друку (копій). 

Включає в себе: 

а) діагностику та візуальний огляд картриджа на предмет наявності зовнішніх 

пошкоджень, очищення всіх зовнішніх поверхонь картриджа від забруднень; 

б) розбірка картриджа, очищення всіх внутрішніх поверхонь картриджа від забруднень; 

в) огляд внутрішнього стану картриджа з метою оцінки ступеню механічного зносу 

вузлів, в тому числі втулок, валів; 

г) повне профілактичне очищення, яке включає очищення механізмів, змащування 

контактів і струменепровідних втулок, очищення бункера від використаного порошку 

(тонера); 

д) обробка тальком циліндра і леза для очищення; 
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е) виконання робіт по заміні складових частин картриджу (фотобарабану, ракеля, 

магнітного валу, валу первинного заряду, дозуючого леза, леза для очищення, втулок, 

ущільнювачів, пружин, шестерень) в залежності від ступіню їх зносу, змащування деталей; 

є) перепрограмування або заміна чіпа якщо це необхідно; 

ж) збірка картриджа; 

з) тестування картриджа; 

і) пакування картриджа з додаванням аркушу паперу тестової копії, наклеювання 

гарантійних пломб на картридж та наклейки з відмітками про виконані роботи; 

2.4. діагностика обладнання включає визначення (розпізнання, оцінка) технічного 

стану, у якому перебуває обладнання на момент діагностування; оцінка відповідності чи 

невідповідності технічного стану обладнання діагностування та у разі невідповідності — 

визначення причини невідповідності: несправності, дефекту, граничного ступеню 

зношеності, відхилення від регулювань тощо; виявлення ушкоджень чи дефектів на 

початковій стадії їх розвитку, виявлення конкретних дефектних вузлів чи деталей, 

визначення і усунення причин, що викликали дефект; оцінка допустимості та доцільності 

подальшої експлуатації обладнання з урахуванням прогнозування його технічного стану при 

виявленні дефекту, оптимізація режимів експлуатації, що дозволяє безпечно експлуатувати 

обладнання з виявленими дефектами до моменту його виводу у плановий ремонт; у разі 

неможливості (недоцільності) здійснити ремонт обладнання Учасник зобов'язання надати акт 

технічної експертизи зазначеної техніки; 

2.5. періодичність надання Послуг: постійно, по мірі необхідності (згідно заявок 

Замовника); 

2.6. послуги надаються структурним підрозділам та підвідомчим установам 

Виконавчого комітету Білоцерківської міської ради, розташованим за адресою: Київська 

область, місто Біла Церква, вулиця Павліченко, 14, на основі заявки Замовника, сформованої 

виходячи з потреб; 

2.7. послуги надаються з обов’язковим використанням нових комплектуючих; 

2.8. термін виконання заявки Замовника повинен становити не більше 3 (трьох) годин. 

У разі неможливості здійснити ремонт (заправку) картриджа у вказаний термін з причин 

відсутності запчастин чи тонера, Замовник має надати у тимчасове безоплатне користування 

аналогічний картридж. 

Відповідно до Службової записки відділу інформаційно-комп’ютерного забезпечення 

Білоцерківської міської ради за наявною потребою передбачено фінансування на дану 

закупівлю в розмірі 9 985,00 грн.  

Загальний обсяг закупівлі сформований виходячи з потреби, обрахованої Замовником 

на основі фактичного використання в поточному році та обсягу фінансування.  

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 
При розрахунку очікуваної вартості закупівлі Замовник керувався Наказом 

Мінекономіки від 18 лютого 2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення 

очікуваної вартості предмета закупівлі» та  відповідно до положень Закону України «Про 

публічні закупівлі».  Використовуючи метод визначення очікуваної вартості при 

моніторингу ринкових цін та при моніторингу ринкових цін.  

Вартість закупівлі врахувавши аналіз та коливання ринкових цін та розмір бюджетного 

призначення сформований з урахуванням обсягів наявної потреби цього типу товару та 

визначений у кошторисі на 2022 рік Закупівля оголошена на 9 985,00 грн.  
 

Уповноважена особа                                                                                        Віта ШИМЧЕНКО 

 

  

  

 


