
Державне спеціалізоване підприємство «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними 

відходами» 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ  

технічних та якісних характеристик сухий добовий пайок, розміру бюджетного призначення, очікуваної 

вартості предмета закупівлі 

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «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: Державне 

спеціалізоване підприємство «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами»,  Код 

ЄДРПОУ: 37197102,  м. Чорнобиль вул. Кірова,52,  07270, Категорія -  Юридична особа, яка здійснює 

діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання.  

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 й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Багатофункціональні пристрої  

згідно коду ДК 021:2015 30120000-6  Фотокопіювальне та поліграфічне обладнання для офсетного друку 

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями UA-2022-12-05-005136-

a ● f33a6cbc20a3468c890366c3244a9b24 

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 360 000,00 грн. Визначення 

очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про 

ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення 

очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275 із змінами.  

Розмір бюджетного призначення: 360 000,00 грн. , Державний бюджет України, Спеціальний фонд КПКВК 

2708090  

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. Термін постачання:  з дати 

укладання договору  по 26.12.2022 року   

Якісні та технічні характеристики заявленої кількості сухого добового пайка  визначені з урахуванням реальних 

потреб підприємства та оптимального співвідношення ціни та якості. Картриджі  повиннні  відповідати  

технічним умовам та стандартам виробника 

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних 

характеристик предмета закупівлі: 

№ 

з/п 
Найменування товару  

Од. 

вим. 

Кіль 

кість 

Детальний опис технічних 

параметрів  

1 
БФП Canon i-SENSYS MF3010 (5252B004) або 

еквівалент 
шт 10 

Багатофункціональний пристрій 

(БФП), лазерний, чорно-білий, 

формат А-4, під Windows, 

картридж перезаправний (ЧІП по 

закінченню кількості друку копій 

не блокує роботу БФП) 

2 
БФП Brother DCP-L2540DNR (DCPL2540DNR1) 

або еквівалент 
шт 10 

Багатофункціональний пристрій 

(БФП), лазерний, чорно-білий, 

формат А-4, під Windows, дуплекс, 

автоподача Enhernet, картридж 
перезаправний (ЧІП по закінченню 

кількості друку копій не блокує 

роботу БФП) 

 


