
ОБҐРУНТУВАННЯ 

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, 

розміру бюджетного призначення та/або очікуваної вартості предмета 

закупівлі 
 

Замовник: : Центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат у Полтавській області, 

код за ЄДРПОУ 02770127 

 

Найменування предмета закупівлі: Код ДК 021:2015 «30120000-6 Фотокопіювальне та 

поліграфічне обладнання для офсетного друку», картриджі до принтера ОКІ МХ 8100-САВ-

ЕТН-EUR STANDART (09005591). 

 

Вид процедури: спрощена закупівля 

 

Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-02-09-005969-a 

 

Очікувана вартість/розмір бюджетного призначення предмета закупівлі:   
Очікувана вартість предмета закупівлі визначалась методом порівняння ринкових цін на дані 

товари та на підставі цін попередніх закупівель. 

Очікувана вартість предмета закупівлі: 50 000,00 грн (п’ятдесят тисяч гривень нуль копійок) з  

ПДВ. 

Кількість – 20 штук  

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:  

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі відбувається виходячи 

з наявних потреб Замовника та законодавства України щодо якості аналогічних товарів. 

Характеристики: 

Для моделі принтера:  ОКІ MX8100- САВ-ЕТН-ЕUR 

Технологія друку: лінійна ударно-матрична 

Колір: картридж заправлений стрічкою чорного кольору 

Ресурс друку: 17 000 сторінок 

Оригінальність: оригінальний 

 

Вимоги до якості товару: 

1. Якість товару повинна відповідати вимогам відповідних діючих нормативних документів 

(ГОСТ, ДСТУ, ТУ тощо) 

2. Товар повинен відповідати вимогам охорони праці, екологійї та пожежної безпеки. 

3. Товар має бути новим, не пошкодженим, відповідати вимогам чинних в Україні 

нормативних документів для даного виду Товару. 

4. Товар повинен бути спакований таким чином, щоб виключити псування його в період 

поставки. 

5. Термін придатності на поставлений товар повинен складати: не менше 12 місяців з дати 

виготовлення товару. 

6. Для закупівлі оригінальних витратних матеріалів або їх аналогів (еквівалентів), що не 

погіршують якість предмету закупівлі, та з метою убезпечення від придбання нелегально 

ввезеної на митну територію України, підробленої, відновленої з такої що була у вжитку, або 

виробленою із порушенням патенту виробників продукції, Замовник вимагає від учасників 

надати у складі пропозиції документи, що підтверджують партнерські відносини (співпрацю) 

учасника з виробником товару/офіційним представництвом виробника/офіційним 

представником в Україні виробника запропонованого товару, а саме: лист від виробника 

товару/офіційного представництва виробника/офіційного представника виробника в Україні 

про підтвердження партнерських відносин (співпраці) з учасником. Замовник вважає, що така 

вимога не призводить до обмеження конкуренції та створення дискримінаційних умов для 



учасників, оскільки на ринку України представлена достатня кількість учасників, для яких 

отримання зазначених документів не є (і не було раніше) перешкодою для участі у аналогічних 

закупівлях проведених різними замовниками. 

Також зазначаємо, що відрізнити підроблену або відновлену продукцію не завжди 

можливо без проведення експертиз і витрачання додаткових коштів та, як наслідок, 

відтермінування постачання і використання товару за призначенням, що може призвести до 

незабезпечення виконання Замовником завдань, визначених чинним законодавством України. 

 

Інше: 

1. Кількість  - 20 штук. 

     2. Вартість доставки включено у вартість товару. 

 


