Обґрунтування
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,
розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
1. 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;
вул. М. Грушевського, 5, м. Київ, 01008;
код ЄДРПОУ – 20064120;
категорія замовника – юридична особа, яка забезпечує потреби держави.
2. 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 і частин предмета закупівлі
(лотів) (за наявності):
код ДК 021:2015 - 30120000-6
Фотокопіювальне та поліграфічне
обладнання для офсетного друку (Картриджі та тонер-картриджі до
друкуючих пристроїв)
3. Процедура закупівлі:
відкриті торги
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-16-012364-b
4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
Закупівля картриджів для багатофункціональних принтерів Kyocera M2040dn
БФП здійснюється відповідно до вимог проведення в м.Києві весняної сесії
Парламентської асамблеї Організації Північноатлантичного договору у 2022
році та Річного плану закупівель Управління справами на 2022 рік. Основне
завдання, що вирішує закупівля нових картриджів це забезпечення учасників
весняної сесії Парламентської асамблеї Організації Північноатлантичного
договору у 2022 році якісним друком і копіюванням документів під час
виконання службових завдань. Технічні та якісні характеристики предмета
закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та з урахуванням закупівлі
подібного товару у попередніх періодах. Підбір оригінальних картриджів TK1170 здійснювався виходячи з його великої ємності – 7200 стор., що дозволяє
повністю забезпечити якісний та безупинний друк великої кількості документів.
5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:
розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до розрахунку
кошторису на 2022 рік, становить 54 000,00 грн з ПДВ.
6. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
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Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося на підставі
моніторингу цін, шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації
про ціни, що містяться у в мережі інтернет у відкритому доступі, експертному
середовищі, а також аналізу отриманої інформації у 3-х цінових пропозиціях
щодо вартості Товару з урахуванням ризиків, пов’язаних з тривалістю
проведення цих відкритих торгів, дефіцитом картриджів для друкуючих
пристроїв на початку року та інфляційними процесами, що завжди обумовлює
зростання вартості.

