
 

 

 

 

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 (у разі 

поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви 

відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за 

наявності):  код  ДК 021:2015: 30120000-6 Фотокопіювальне та поліграфічне обладнання для 

офсетного друку (багатофункціональні цифрові пристрої великої потужності для сканування,  

обробки та копіювання документів) 

 

2. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  

      Багатофункціональні цифрові пристрої великої потужності для сканування,  обробки та 

копіювання документів призначені для автоматизованої обробки документів та виготовлення 

копій тиражів законопроектів і супровідних матеріалів, їх комплектації та формування в 

брошури для вручення народним депутатам України під час пленарних засідань Верховної 

Ради України та засідань комітетів. 

      Закупівля здійснюється для придбання техніки на заміну  її 100% зносу. 

      Обґрунтування щодо зазначеної закупівлі базувалося відповідно до потреб замовника на 

підставі вивчення кон’юнктури ринку та необхідності зниження сукупної вартості обладнання 

шляхом приведення його до одного типу моделей, який вже використовується в Апараті. Це 

сприятиме заощадженню бюджетних коштів на їх технічне обслуговування, ремонт, 

придбання витратних матеріалів і запасних частин, а також їх взаємозамінності, скороченню 

переліку зазначених закупівель, а головне – уніфікувало б процес роботи техніки щодо 

документального забезпечення діяльності Верховної Ради України. Дана уніфікація процесів 

дозволить розділити  потоки навантаження на обладнання, уникнути розбіжності при обробці 

документів, редагувати завдання в процесі друку, переглядати завдання в реальному режимі 

часу з можливістю внесення відповідних змін до них, редагувати вихідний PDF-файл тощо. 

У технічних вимогах до закупівлі відображено обладнання, у якому використовується 

новітня технологія електростатичного методу друку на основі світлодіодної технології (LPH – 

LED print head), який має вагомі переваги порівняно з обладнанням, що використовує лазерний 

метод друку. Перевагами даного типу техніки є висока якість зображення та швидкість роботи, 

довговічність та економія енергоресурсів, інформаційна безпека і, чи не найголовніше, – 

відсутність виділення озону, який завдає шкоди здоров’ю людини. 

  

 

3. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення, 

визначений відповідно до розрахунку кошторису на 2021 рік, становить  3 400 000,00 грн.  

 

 

4. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

Необхідно придбати пристроїв 4 од.*850 000,00 грн = 3 400 000,00 грн 

 


