Обґрунтування технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного
призначення, очікуваної вартості закупівлі послуг з заправки та відновлення
картриджів
Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру
бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
Послуги з заправки та відновлення картриджів код
1 Назва предмета закупівлі
за ДК 021:2015 - 50310000-1 Технічне обслуговування і
та очікувана вартість
ремонт офісної техніки.
Очікувана вартість: 60 000 (шістдесят тисяч)
гривень, 00 копійок, з ПДВ.
Заправка або відновлення картриджів (у вартість
2 Обґрунтування технічних
послуг входить вартість витратних матеріалів і
та якісних характеристик
замінених частин).
предмета закупівлі
1.1
Заправка або відновлення картриджів проводити
якісними витратними матеріалами.
1.2
На період заправлення або відновлення, на
вимогу замовника, виконавець повинен надати обмінні
картриджі.
1.3
Кур'єрська доставка здійснюється за рахунок
постачальника послуг.
1.4
Повинно бути надано гарантію якості на весь
період використання картриджа.
1.5
У вартість послуг входить вартість витратних
матеріалів.
Заправка та відновлення картриджів здійснюється
протягом 24 годин, з моменту подання Замовником
заявки на отримання Послуг.
1.6
Послуги по заправці та відновленню картриджів
виконуються на території Виконавця в межах м. Київ та
Київської області або в окремих випадках на території
Замовника.
1.7
Після заправки або відновлення в картриджах
повинен бути стандартний об’єм тонера (згідно з
технічних характеристик картриджів відповідно до
стандартів фірм виробників), друк чіткий, контрастний, з
гарною передачею півтонів, фон аркушу чистий без
сторонніх включень, смуг, крапок і рисочок.
1.8
Картриджі після заправки або відновлення повинні
бути чистими, з контрольними тестовими роздруківками і
упаковані
окремо
в
нові
темні
герметичні
світлонепроникні пакети на яких зазначено конкретний
тип картриджу і модель техніки. Під час заправки або
відновлення картриджа проставляється дата та перелік
проведених послуг. У разі неможливості відновлення
картриджа надається відповідний акт.

1.9
Заправка картриджа включає в себе:
• первинне тестування картриджа
• повна розборка картриджа та очистка від залишків
тонера
• заправку високоякісним витратним матеріалом (тонер)

• тестування заправленого картриджа
1.10 Відновлення картриджа включає в себе:
•
первинне тестування картриджа
•
повна розборка картриджа та очистка від залишків
тонера
•
заміну частин, що вийшли з ладу
•
заправку високоякісним витратним матеріалом
(тонер)
•
тестування відновленого картриджа.
3

Обгрунтування очікуваної
вартості предмета
закупівлі, розміру
бюджетного призначення

60 000 (шістдесят тисяч) гривень, 00 копійок, з ПДВ.
Розраховано на підставі ціни 2020 року з урахуванням
прогнозованих показників індексу інфляції на 2021 рік.

