
ОБГРУНТУВАНtIЯ
технiчних та якiсних характеристик предмета здкупiвлi, його очiкувапоi BapTogТi

l, Найменування замовника: .Щепартамент економiки та iнвестицiй виконавчого органу
КиiЪськоi MicbKoi рми (Киiвська MicbKa державна адмiнiстацiя).

2. Код згiдшо з €ДРПОУ замовпикд: 0463З42З.
3. Мiсцезнаходrrсення замовника: вул. Хрещатик,36, м. Киiв,01044.
4. Контдктна особа замовняка, уповноважепа здiйснювдтп зв'язок з учаснпкамп:
3 пumань провеdення процеdурu закупiвлi:
Барабаш Тетяна Олександрiвна - головний спецiалiст вiдпiлу бlхгаптерського облiку та

звiтностi .Щепартаменry економiки та iнвестицiй виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради
(КиiЪськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii), тел. (044) 202-60-81, (044) 202-72-58, e-mail:
tender@guekmda. gоч.ча.

З пumань mехнiчнuх mа якiснuх харакmерuсmuк tцоdо преd.uеmу закуliв:ti:
Галустян Олексiй Арменович - старший iнспектор .Щепартаменry економiки та iнвестицiй

виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацiO, адреса:

каб. 608 а,6 поверх, вул. Хрещатик, 36, м. Киiв, 0l044, тел. (044) 202-76-6|,
galustvan@ guekmda. gov.ua

5. Коякретна назва предмета здкупiвлi: Фотокопiюва,rьне та полiграфiчне
обладнання для офсетного друку (Картиджi, в т.ч. кольоровi).

б. Коди вiдповiдяих к.пасифiкаторiв предмета закупiвлi: за кодом СРV за

ДК 02 l :201 5: 30l 20000-б.
7. Кiлькiсть ToBapiB або обсяг впкошашшя робiт чи надання послуг;

7'7 лlт.
8. Мiсце поставки ToBapiB, впконання робiт, вадаltпя послуг:

вул. Хрещатик, 36, м. КиiЪ,0l044.
9. Строк поставкп ToBapiB, виконання робiт, надання послуг:

до l5 грудня 2022 року.
l0. Розмiр бюджетного призяачепня за кошторисом або очiкувапа BapTicTb

предмета закупiвлi: 403 860,00 грн включаючи ПДВ.
1l. Обrрунтування доцiльносгi закупiвлi: Забезпечення сlрукryрних пiдрозлiлiв

.Щепартаменту економiки та iнвестицiй виконавчого органу КиiЪськоi MicbKoI ради (Киiвськоi
MicbKoii державноi адмiпiстрачiя) картрилжами для безперебiйноi роботи оргтехнiки.

12. Обrрунтуъавня обсягiв закупiвлi: обсяг товару сформований у вiдповiдностi до
виробничоi потреби структурних пiдроздiлiв Замовника.

13. Обrруштувапня якiснпх та технiчнпх характеристик закупiвлi: Замовник
здiйснюс закупiвJпо товару. iз встilновленням посилань на торгову марку або артикул

конкретного виробника. оскiльки таке посилання с необхiдними для здiйснення закупiвлi
товару, який за своiми технiчними характеристикzlýlи найбiльше вiдповiдатиме вимогам та
потребам Замовника для забезпечення cyMicнocтi iсн}точого обладнання. У нижченаведенiй

таблицi зазначено перелiк. номер оригiнального картриджа згiдно з каталогом виробника, а

також кiлькiсть картриджiв, що закуповуються Замовником. Bci посилання на конкретну
торгiвельну марку або артикул конкретного виробника. слiд читати з виразом (або еквiвалент)).

Витратнi матерiа,ти повиннi бути оригiнальними - виробленими виробниками друкуючого
обладнання до якого TaKi витратнi матерiали призначенi (Canon. НР. Хеrох) кабо eKBiBa,reHT>.

14. Обrрунтуванпя очiкуваноi BapTocTi закупiвлiз очiкувана чiна закупiвлi tр),}rтусться

на результатах проведеного монiторингу, використавши загarльнодоступну iнформачiю, яка
мiститься у вiдкритих джерелах на сайтах виробникiв тrабо постача.rrьникiв у мережi IHTepHeT

Старший iнспектор .Щепартаменту /
економlки та lнвестицlи олексiй ГАЛУсТЯн


