
Обrрунтування 

технiчних та якiсних характеристик предмета закупiвлi, розмiру бюджетного 

призначення, очiкуваноl' вартостi предмета закупiвлi 

На порталi Prozzoro « 19» квiтня 2021 року розмiщено оrолошення про проведения 

закупiвлi: «ДК 021:2015: 50310000-1 - Технiчне обслуговування i ремонт офiсноi 

технiки - Повторно►►• 

Процедура закупiвлi - вiдкритi торги. 

Код ДК 021 :2015: 50310000-1 - Технiчне обслуговування i ремонт офiсноi' технiки. 

Iдентифiкатор закупiвлi: UA-2021-04-16-000604-c. 

Необхiднiсть проведения закупiвлi «ДК 021:2015: 50310000-1 - Технiчне 

обслуговування i ремонт офiсноi' технiки - Повторно» на 2021 рiк зумовлена тим, що 

ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ. У А» листом № 419/04 вiд 16.04.2021 року повiдомляе: про те, що 

16.04.2021 року вiдбулось оновлення функцiоналу для роботи з електронною тендерною 

документацiе:ю. Остаточне оновлення запрацювало о 10:00 годинi 16.04.2021 року. 

В 09:56 год. 16.04.2021 року було створено закупiвлю з iдентифiкатором (UA-2021-

04-16-000604-c ). Пiд час створення цie:i' закупiвлi Замовнику був доступний новий 

функцiонал, який насправдi , на той момент ще не був повнiстю реалiзований . 

Оскiльки Замовник скористався цим функцiоналом до повноi' реалiзацii', на 

Центральнiй базi даних виникли певнi складнощi, внаслiдок чого учасники закупiвлi не 

матимуть можливостi подати своi' пропозицii'. 

Вiдповiдно до вищезазначеного, Замовник протоколом засiдання тендерного 

комiтету № 19/04/21 вiд 19 квiтня 2021 року вiдмiнив процедуру вiдкритих торгiв 

закупiвлi з iдентифiкатором (UA-2021-04-16-000604-c ). 

Розмiр бюджетного призначення визначений на пiдставi рiчного плану закупiвель 

на 2021 рiк. 
Очiкувана вартiсть предмета закупiвлi: 12 934,00 грн. з ПДВ, яка визначалась 

орiе:нтовно вартостi на пiдставi даних ринку, а саме загальнодоступноi' вiдкритоi' цiновоi
' 

iнформацii' та iнформацii' з електронноi' системи закупiвель «ProZoпo». 

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: 

Орiе:нтований обсяг падания послуг протягом 2021 року: 

з аправка картридж1в 

Назва моделi Кiль.кiсть 
Загальна 

No Тип .картриджу кiлькiсть 
обладнання штук 

послуг 

1 НР LaserJet 1020 НР 12А (Q2612A) 2 8 

2 НР LaserJet 1300 НР 13А (Q2613A) 1 4 

3 НР LaserJet 1320 Q5949A 8 32 

4 Samsung ML 1520 ML-1520D3 1 4 

5 Samsung SCX 4200 SCX-D4200A 1 4 

6 
Canon LaserBase MF Canon ЕР-27 

3110 (8489АО02АА) 
1 4 



в· щновлення картридж1в 
Загальна 

№ 
Назва моделi 

Тип картриджу 
Кiлькiсть 

кiлькiсть 
обладнання штук 

послуг 

1 НР LaserJet 1020 НР 12А (Q2612A) 2 4 

2 НР LaserJet 1300 НР IЗА (Q2613A) 1 2 

3 НР LaserJet 1320 Q5949A 8 16 

4 Samsung ML 1520 ML-1520D3 1 2 

5 Samsung SCX 4200 SCX-D4200A 1 2 

6 
CanonLaserBase MF Canon ЕР-27 

1 2 
3110 (8489АО02АА) 

Менеджер ( фiлii) Максимчук Н.А. 



ПРОТОКОЛ 

ЗАСIДАННЯ ТЕНдЕРНОГО KOMITETY 

« 19;, квi11fя 2021 р. № 19/04/21 

Присутнi : 

Голова тендерного комiтету 

Заступник голови тендерного комiтету 

Секретар тендерного комiтету 

Член тендерного комiтету 

Член тендерного комiтету вiдсутнiй 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

м. Одеса 

Максимчук Н.А 

Гавриленко С.В. 

Сваричевський М.М. 

Фурнiка В.В. 

Тимохiн О.О. 

1. Вiдмiна Замовником процедури вiдкритих торriв по предмету закупiвлi «ДК 

021:2015: 50310000-1 - Технiчне обслуговування i ремонт офiсноi технiкн -

Повторно►► - код нацiонального класифiкатора У краi'ни ДК 021:2015 "€диний 

закупiвельний словник" «50310000-1 - Технiчне обслуrовування i ремонт офiсноi 

технiкн►► та вжиття у зв'язку з цим заходiв, лередбачених ч. 7 ст. 32 Закону У.краши 

«Про публiчнi закупiвлi» (далi по тексту цього протоколу- Закон). 

Щодо питания 1 порядку денного слухали: 

Голову тендерного комiтету - Максимчука Назарiя Андрiйовича, 

який повiдомив, що замовник вiдмiняr торги в разi наявностi пiдстав, що передбаченi 

ч. 1 ст. 32 Закону. 
Також згiдно з ч. 7 ст. 32 Закону у разi вiдмiни тендеру замовником або 

визнання тендеру таким, що не вiдбувся, замовник протягом одного робочого дня з дня 

прийняття вiдповiдного рiшення зазначаr в електроннiй системi закупiвель пiдстави 

прийняття рiшення. 

ВИСТУПИЛИ: 

Секретар тендерного комiтету - Сваричевський Михайло Михайлович, 

який повiдомив, що ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ. У А» листом № 419/04 вiд 

16.04.2021 року повiдомляr про те, що 16.04.2021 року вiдбулось оновлення 

функцiоналу для роботи з електронною тендерною документацirю. Остаточне 

оновлення залрацювало О 10:00 годинi 16.04.2021 року. 
В 09:56 год. 16.04.2021 року було створено закупiвлю з iдентифiкатором (UA-

2021-04-16-000604-c). Пiд час створення цi€'i закупiвлi Замовнику був доступний новий 

функцiонал, який насправдi , на той момент ще не був повнiстю реалiзований. 

Оскiльки Замовник скористався цим функцiоналом до повноi реалiзацii, на 

Центральнiй базi даних виникли певнi складнощi, внаслiдок чого учасники закупiвлi не 

матимуть можливостi подати своi пропозицi'i. 

ДОДАТКИ: 

Лист ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.У А» № 419/04 вiд 16.04.2021 року. 



ВИРIШИЛИ: 

1. Вiдмiнити процедуру вiдкритих торгiв зriдно предмету закупiвлi «ДК 
021:2015: 50310000-1 - Технiчне обслуrовування i ремонт офiсноi технiки -
Повторно>> - код нацiонального класифiкатора Украi'ни ДК 021 :2015 "€диний 
закупiвельний словник" «50310000-1 - Технiчне обслуrовування i ремонт офiсноi 
технiки», з пiдстави, що передбачена згiдно ч. 1 ст. 32 Закону, а саме: ( «неможливостi 
усунення порушень, що виникли через виявленi порушення законодавства у сферi 
публiчних закупiвель, з описом таких порушень, якi неможливо усунути» ). 

2. Оприлюднити в електроннiй системi закупiвель протягом одного дня з дня 
прийнятrя цього рiшення вiдповiдне повiдомлення згiдно ч. 7 ст. 32 Закону. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Склад комiтету: Прiзвище та iнiцiали Результати голосування 

( «За», «Проти», 
«Утримався»): 

Голова тендерного комiтету Максимчук Н.А «За» 

Заступник голови тендерного комiтету Гавриленко С.В. «За» 

Секретар тендерного комiтету Сваричевський М.М. «За» 

Член тендерного комiтету Фурнiка В.В. «За» 

Член тендерного комiтету Тимохiн О.О. вiдсутнiй 

Пiдписи: 

Голова тендерного комiтету Максимчук Н.А 

Заступник голови тендерного комiтету Гавриленко С.В. 

Секретар тендерного комiтету Сваричевський М.М. 

Член тендерного комiтету Фурнiка В.В. 

Член тендерного комiтету Тимохiн О.О. вiдсутнiй 



~ 
■ ZAKUPKI.PROM.UA 
~ Коысрцiйнi та дсржавнi закупiалi 

ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ. УА» 

Харкiвське шосе 201/203 

Укратна, Ки'fв, 02021 
О 800 500 011 

Вих. N2 419/04 вiд 16.04.2021 

фiлiя акцiонерного товариства 

"Нацiональна суспiльна 

телерадiокомпанiя 
Укра"iни""Одеська регiональна 

дирекцiя" 
65063, мiсто Одеса, ВУЛИЦЯ 

ФОНТАНСЬКА ДОРОГА, будинок 

3 

Дуже вдячнi вам за вибiр електронного майданчика Zakupki.Prom.ua для проведення публiчних 

закупiвель. 

Цим листом хочемо повiдомити наступне: 16.04.2021 року вiдбулося оновлення функцiоналу 

для роботи з електронною тендерною документацiею. Ос
таточно оновлення запрацювало о 

10:00. О 09:56 була створена закупiвля в iдентифiкатором UA-2021-04-16-000604-c. Пiд час 

створення цie'i закупiвлi Замовнику (Е;ДРПОУ: 40020635) був доступний новий функцiонал, який, 

насправдi, на той момент ще не був повнiстю реалiзований. Оскiльки замовник скористався цим 

функцiоналом до повно'i реалiзац~·. на Центральнiй базi да
них виникли певнi складнощi. У зв'язку 

з цим учаники не матимуть можливостi подати сво'i пропозицi'i до вищевказаноi' закупiвлi. 

Приносимо вибачення за тимчасовi незручностi та сподiваемос
я на подальшу спiвпрацю. 

З поваrою 

Олена Парфенюк 

Начальниця вiддiлу розвитку державних закупiвель 

ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» 


