
Обrрунтування 

технiчних та якiсних характеристик предмета закупiвлi, розмiру бюджетного
 

призначення, очiкуваноi' вартостi предмета закупiвлi 

На порталi Prozzoro «24» травня 2021 року розмiщено оголошення про проведения 

закупiвлi: ДК 021:2015: 30230000-0- Комп'ютерне обладнання (Принтери, картриджи, 

сканери) - Переговорна процедура 

Процедура закупiвлi - переrоворна. 

Код ДК 021:2015 30230000-0-Комп'ютерне обладнання. 

Iдентифiкатор закупiвлi: UA-2021-05-24-002694-b. 

Необхiднiсть проведения закупiвлi ДК 021:2015: 30230000-0 - Комп'ютерне 

обладнання (Принтери, картриджи, сканери) - Переговорна процедура на 2021 рiк 

зумовлена тим, що на порталi «Prozzoro» 04 березня 2021 року, Фiлiею АТ 

«НСТУ»«Одеська РД» було оголошено закупiвлю «ДК 021:2015: 30230000-0 -

Комп'ютерне обладнання (Принтери , катриджи, сканери)», (процедура закупiвлi -

вiдкритi торги; iдентифiкатор закупiвлi - UA-2021-03-04-003719-c) на суму 64 250,00 грн. з 

ПДВ. 

Результат проведения закупiвлi: закупiвля не вiдбулась через вiдсутнiсть 

достатньоi' кiлькостi тендерних пропозицiй. 

На порталi «Prozzoro» 22 березня 2021 року, Фiлiею АТ «НСТУ»«Одеська РД» 

було оголошено закупiвлю «ДК 021:2015: 30230000-0 - Комп'ютерне обладнання 

(Принтери , картриджи, сканери) - Повторно», (процедура закупiвлi - вiдкритi торги; 

iдентифiкатор закупiвлi - UA-2021-03-22-001923-а) на суму 64 250,00 грн. з ПДВ. 

Результат проведения закупiвлi: закупiвля не вiдбулась через вiдсутнiсть 

достатньоi' кiлькостi тендерних пропозицiй. 

Вiдповiдно до пункту 1 частини 2 статтi 40 Закону Украi'ни «Про публiчнi 

закупiвлi», переговорна процедура застосовуеться з наступноi' пiдстави: якщ
о було двiчi 

вiдмiнено процедуру вiдкритих торгiв, у тому числi частково (за лотом), через
 вiдсутнiсть 

достатньоi' кiлькостi тендерних пропозицiй, визначеноi' цим Законом. При ц
ьому предмет 

закупiвлi, його технiчнi та якiснi характеристики, а також вимоги до учасника п
роцедури 

закупiвлi не повиннi вiдрiзнятися вiд вимог, що були визначенi замовником у тендернiй 

документацii'; 

Розмiр бюджетного призначення визначений на пiдставi рiчного плану закуп
iвель 

на 2021 рiк. 

Очiкувана вартiсть предмета закупiвлi: 64 250,00 rрн. без ПДВ, яка визначалась, 

виходячи з цiн на зазначенi товари в iнтернет-магазинi «ROZETКA». 

Iнформацiя про необхiднi технiчнi, якiснi та кiлькiснi характеристики предмету
 

закупiвлi визначена за аналiзом головного iнженера та провiдного iнженера ( з 

адмiнiстрування комп'ютерноi' системи) та полягае в наступному: 

О iентований обсяr за пiвлi това iв: 

№ Найменування товару Кiлькiсть Одиниця 

вимiру 

Принтер Canon i-SENSYS LBP226dw (35 l 6C007) 7 шт. 

2 Запасний картридж Canon 057Н Ыасk (3010СОО2) 3 шт. 

3 Сканер Canon CanoScanLiDE 300 (2995СО, 2 шт. 

Менеджер ( фiлii') Максимчук И.А. 


