
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: ВІДКРИТІ ТОРГИ з особливостями  
ID: UA-2022-12-22-021838-a 
Обсяги: 1061 послуги 
Технічні та якісні характеристики: 
№ Найменування послуг Од. виміру К-сть 
1 Заправка тонеру  HP 85A/HP435A/Canon725/737 послуга 300 
2 Заправка тонеру  MLT-D111А/ D101S/D101A/ D104S послуга 80 
3 Заправка тонеру  MLT-D205E/SEE   послуга 80 
4 Заправка тонеру  D1043S   послуга 20 
5 Заправка тонеру  ML-3470/3471 послуга 30 
6 Заправка тонеру  D1630  послуга 5 
7 Заправка тонеру  D4200  послуга 5 
8 Заправка тонеру C-EXV18   послуга 5 
9 Заправка тонеру CF230A/CF217A/CRG-047 послуга 15 
10 Заправка тонеру TN3280  послуга 15 
11 Заправка тонеру 106R02310  послуга 5 
12 Заправка тонеру 3125  послуга 10 
13 Заправка тонеру EP-22  послуга 5 
14 Заправка тонеру HP 255a   послуга 5 
15 Заправка тонеру Q2612A  послуга 15 
16 Заправка тонеру TN 2335  послуга 10 
17 Заправка тонеру HP LaserJet 44A   послуга 10 
18 Заправка тонеру ML-1610  послуга 5 
19 Заправка тонеру  C13T66414A  послуга 5 
20 Заправка тонеру 3010C002  послуга 5 
21 Заправка тонеру  C-EXV14  послуга 5 
22 Заправка тонеру  HP237A  послуга 5 
23 Заправка тонеру TN1075  послуга 50 
24 Заправка тонеру TN3130  послуга 20 
25 Заправка тонеру MLT-D305L послуга 20 
26 Заправка тонеру Lexmark MX510; MX511; MX610; MX611 послуга 40 
27 Заправка тонеру Canon LBP-6000/MF3010/HP LJ послуга 15 
28 Заправка тонеру НР LJ100/Canon LBP-2900/F4018/4120Black послуга 15 
29 Заправка тонеру НР LJ Р2035/Р2055d/2055dn послуга 15 
30 Заправка тонеру Samsung ML 2165/SCX3400/3405\ послуга 15 
31 Заправка тонеру HP LJ Pro M203/M227 30A послуга 15 
32 Заправка тонеру Power Plant CanonCE505X послуга 15 
33 Заправка тонеру Freelabel FL-CE258A/725 послуга 20 
34 Заміна  фоторецепторного барабану послуга 20 
35 Заміна  ракельного ножа послуга 25 



36 Заміна  валу первинного заряду послуга 10 
37 Заміна  магнітного валу послуга 25 
38 Заміна  дозуючого леза послуга 10 
39 Заміна термоплівки  в принтері послуга 5 
40 Заміна прижимного валу в принтері послуга 5 
41 Заміна ролика подачі паперу в принтері послуга 15 
42 Заміна гальмівної площадки  в принтері послуга 3 
43 Ремонт головного приводу принтера послуга 3 
44 Замінана грівного елементу  в принтері послуга 3 
45 Технічне обслуговування принтера послуга 10 
46 Заміна нагрівного елементу  в БФП послуга 3 
47 Заміна термоплівки в БФП послуга 3 
48 Заміна прижимного валу в БФП послуга 5 
49 Заміна ролика подачі  паперу в БФП послуга 10 
50 Заміна гальмівної площадки  в БФП послуга 10 
51 Ремонт БФП (заміна шлейфу сканера) послуга 3 
52 Перепрошивка головної плати принтера послуга 3 
53 Технічне обслуговування БФП послуга 10 

Разом 1061 
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); 
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; 
- заміна вала тефлонового та вала гумового; 

- заміна фотобарабана, леза очистки, девелопера та вала первинного заряда. 
 

 
Очікувана вартість, розмір бюджетного призначення та джерело фінансування:  
314 000,00 грн – Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) 
 

Для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі з метою дотримання принципів 
здійснення закупівель, зокрема максимальної економії та ефективності, було попередньо 
здійснено моніторинг комерційних пропозицій потенційних постачальників даних послуг. 


