Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,
розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне
використання державних коштів» (зі змінами))
Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців
та громадських формувань, його категорія: Управління справами Апарату
Верховної Ради України; 01008, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 5; код за
ЄДРПОУ – 20064120.
1. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним
закупівельним словником: код ДК 021:2015 – 30230000-0 – закупівля
за процедурою відкритих торгів: Лот 1 - лазерні принтери для
кольорового друку; лот 2 - комп’ютерне обладнання та запасні частини
до комп’ютерної техніки.
2. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета
закупівлі:
Закупівля лазерних принтерів для кольорового друку та комп’ютерного
обладнання і запчастин для комп’ютерної техніки здійснюється відповідно до
Річного плану закупівель Управління справами Апарату Верховної Ради України
на 2021 рік.
Основні завдання, що вирішує закупівля нових лазерних принтерів для
кольорового друку це:
- заміна фізично зношених та морально застарілих лазерних принтерів для
кольорового друку (Samsung CLP 300 (2006 р.в.), Samsung CLP 510 (2007 р.в.),
що знаходяться в тривалій експлуатації в Апараті Верховної Ради України
(економічна недоцільність відновлення працездатності цих друкуючих
пристроїв у зв’язку з відсутністю на ринку комплектуючих);
- забезпечення секретаріатів комітетів (приймальні комітетів) Верховної
Ради України та інших структурних підрозділів Апарату Верховної Ради України
якісним кольоровим друком.
Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно
до потреб замовника та з урахуванням закупівлі лазерних принтерів для
кольорового друку у попередніх періодах.
Основні завдання, що вирішує закупівля комп’ютерного обладнання і
запчастин для комп’ютерної техніки це:
- забезпечення проведення оперативного післягарантійного ремонту та
відновлення працездатності засобів комп’ютерної техніки, що знаходиться в
експлуатації народних депутатів України та працівників Апарату Верховної Ради
України (в тому числі для забезпечення роботи системи «Рада-3») шляхом заміни
комплектуючих;

- забезпечення якісного мультимедійного супроводження заходів у
Верховній Раді України.
З цією метою проведена робота з підбору комплектуючих для комп’ютерної
техніки за 2 основними критеріями:
- сучасність та надійність основних комплектуючих (материнські плати,
процесор, оперативні пам’яті, накопичувачі та блок живлення);
- наявність на ринку України достатньої кількості цих комплектуючих;
- забезпечення тривалої інтенсивної експлуатації ЗКТ після заміни
комплектуючих.
3. Обґрунтування
розміру
бюджетного
призначення:
розмір
бюджетного призначення, визначений
відповідно до розрахунку
кошторису на 2021 рік, становить 580 000,00 грн з ПДВ.
4. Очікувана вартість предмета закупівлі: лот 1 - 100 000 грн. з ПДВ; лот
2 - 480 000 грн. з ПДВ.
5. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
Визначення очікуваної вартості предмету закупівлі здійснювалося на
підставі моніторингу цін, шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної
інформації про ціни, що містяться у в мережі інтернет у відкритому доступі, з
урахуванням закупівлі цього товару у минулому році, а також аналізу отриманої
інформації у 3-х цінових пропозиціях (за кожним лотом) щодо вартості товару з
урахуванням ризиків, пов’язаних з високою імовірністю зростання цін на
комп’ютерне обладнання та запасні частини для комп’ютерної техніки під час
проведення торгів.

