
Найменування замовника:    
Комунальне некомерційне підприємство Ковельське міськрайонне територіальне медичне 
об’єднання Ковельської міської ради Волинської області 
Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 01982940 
Місцезнаходження замовника:  
вул. Олени Пчілки, 4, м. Ковель, Волинська обл., Україна, 45000 
Категорія замовника: 
 Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади 

ОБГРУНТУВАННЯ 

Технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної 
вартості закупівлі: 

«Послуги із технічного обслуговування і ремонту офісної техніки (50313000-2) (ДК 
021:2015: 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки)» 

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Спрощена закупівля UA-2021-12-30-000538-
c  
Обсяги: 
визначено відповідно до очікуваної потреби на основі фактичного надання послуг у 
попередньому році 
Технічні та якісні характеристики:  

 
Перелік послуг: 
 

Заправка тонером, що включає: 
- повне розбирання та очищення під тиском усіх вузлів картриджу (крім копірів); 
- наповнення сумісним тонером високої якості; 
Поточний ремонт картриджа, що включає: 
- повне розбирання та очищення під тиском усіх вузлів картриджу; 
- заміна ущільнювачів, блоку шестерень та інших запчастин корпусу 
Відновлення картриджа, що включає: 
- попередню діагностику картриджа, друк тестової сторінки для виявлення можливих проблем 

в роботі картриджа; 
- повне розбирання та очищення під тиском усіх вузлів картриджу; 
- огляд внутрішніх деталей на предмет зносу і механічних пошкоджень; 
- заміну фоторецепторного барабану, ракельного ножа, валу первинного заряду, магнітного 

валу та дозуючого леза; 
- заміна елементів корпусу картриджа при їх зносі (за потреби); 
- нанесення мастила для зменшення коефіцієнта тертя на очищувальне лезо; 
- очищення та змащування струмопровідними мастилами електричних контактів; 
- заміна контрольного чіпа (за наявності); 
- заміна драм-юніта (за потреби). 
Технічне обслуговування і ремонт копіювально-розмножувальної техніки, що включає: 
- попередню діагностику; 
- очищення всіх деталей від залишків старого тонера; 
- обов'язкову заміну частин, що швидко зношуються – драм-юніту у зборі (оригінал), 

девелоперу (оригінал);  
- технічне обслуговування та перепрограмування; 
- заміна термоплівки та розділювальної площадки; 
- заміна термоплівки та термоелементу; 
- заміноа вала тефлонового та вала гумового; 
- заміна фотобарабана, леза очистки, девелопера та вала первинного заряда. 

 
Очікувана вартість, розмір бюджетного призначення та джерело фінансування:  
171 000,00 грн. – Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) 
Обраховано на підставі закупівельних цін попередніх періодів коригуванням ціни договору 
попереднього періоду з урахуванням коефіцієнту росту заробітної плати. 


