
ОГОЛОШЕННЯ 

 НА ПРОВЕДЕННЯ СПРОЩЕНОЇ ЗАКУПІВЛІ 

ДК 021:2015 :50310000-1 «Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки» 
(Послуги із заправки та відновлення картриджів, діагностики, технічного обслуговування та 

поточного ремонту до друковано-розмножувальної техніки) 

40310895 Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області 

46008, м.Тернопіль, вул. Микулинецька,20 

 

1 Замовник:  

1.1 Найменування: 
Головне Управління Держпродспоживслужби в 

Тернопільській    області 

1.2 Код за ЄДРПОУ: 40310895 

1.3 Місце знаходження: 46008, м. Тернопіль, вул. Микулинецька,20 

1.4 

Уповноважена 

контактна особа 

Замовника 

Горбенко Тетяна Анатоліївна — уповноважена особа з 

питань організації та проведення процедур 

закупівлі/спрощених закупівель. 

тел.+380976128607, e-mail: ukrternbuch@gmail.com 

 

2 Інформація про предмет закупівлі: 

2.1 
Найменування 

предмета закупівлі: 

ДК:021:2015:50310000-1 «Технічне обслуговування і ремонт 

офісної техніки» (Послуги із заправки та відновлення 

картриджів, діагностики, технічного обслуговування та 

поточного ремонту до друковано-розмножувальної техніки) 

2.2 
Місце поставки товарів 

чи надання послуг 

м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 20 

 

2.3 
Технічні (якісні) 

вимоги до товару 

Технічні (якісні) вимоги до товару: викладено в додатку №4 

до оголошення. 

2.4 Обсяг послуг 
Згідно з додатком №4 до оголошення. 

2.5 
Строк надання послуг 

поставки товару: 

З моменту укладення договору до 31.12.2022р. 

2.6 Процедура закупівлі: Спрощена закупівля 

2.7 Категорія замовника: п.1 ч. 1 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі»  

2.8 Умови оплати:  

Розрахунки  за чинним Договором здійснюються шляхом 

перерахування грошових коштів Замовником в розмірі 

визначеному в Акті  приймання-здачі наданих послуг на 

банківський рахунок Виконавця протягом 5 (п’ять) 

банківських днів з моменту підписання Акту наданих послуг. 

У разі затримки бюджетного фінансування , розрахунки за 

надані послуги здійснюються при отриманні Замовником 

бюджетного фінансування. 

2.9. 
Очікувана вартість 

закупівлі: 

120 000,00 грн. (Сто двадцять тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ 

2.10. 
Розмір мінімального 

кроку пониження ціни 

0,5 % 

2.11. 

Період уточнення 

інформації про 

закупівлю: 

До 07.02. 2022 року  

2.12 

Кінцевий строк 

подання тендерних 

пропозицій: 

До 10.02. 2022 року 

2.13 
Перелік критеріїв та 

методика оцінки 

Єдиний критерій оцінки – «ціна».  

Питома вага критерію оцінки - 100 відсотків. До оцінки 

приймається кінцева ціна пропозиції з врахуванням всіх 



 

Перелік сканованих копій документів у форматі pdf, що надаються учасником у 

складі цінової  пропозиції  на електронні торги: 

 

1) копія Статуту або іншого установчого документу (для юридичної особи) або код 

доступу до сканкопії установчого документу Учасника на офіційному сайті Міністерства 

юстиції України, або інший установчий документ (для юридичних осіб).  

2) Документи на підтвердження повноважень посадової особи учасника, або особи, 

уповноваженої учасником, на підписання цінової пропозиції, договору підряду та актів 

виконаних робіт, а саме: 

- для юридичних осіб – протокол засновників та/або наказ про призначення (у разі 

підписання керівником); довіреність, доручення (у разі підписання іншою уповноваженою 

особою Учасника); або інший документ, що підтверджує повноваження представника 

учасника на підписання документів; 

- для фізичних осіб – копія паспорту учасника (тільки для фізичних осіб) (а саме -

сторінки 1-6 та сторінки на якій зазначено місце проживання), або копія іншого 

документу, передбаченого статтею 13 Закону України «Про Єдиний державний 

демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, 

посвідчують особу чи її спеціальний статус» від 20.11.2012 № 5492VI, зі змінами. Учасник 

може позначити ці документи як конфіденційні. 

3. Довідка, складена у довільній формі, яка повинна містити відомості про 

підприємство: 

- повна назва учасника; 

- код ЄДРПОУ; 

- ІПН (у разі наявності); 

- реквізити  (адреса юридична та фактична, тел./факс, контактний телефон); 

- керівництво – (посада, П.І.Б., телефон для контактів); 

витрат, податків і зборів, митних та акцизних платежів, які 

мають бути сплачені Учасником 

У разі, якщо була подана одна пропозиція, електронна 

система закупівель після закінчення строку подання 

пропозицій автоматично переходить до етапу розгляду на 

відповідність умовам, визначеним в цьому Оголошенні, та 

вимогам до предмета закупівлі пропозиції Учасника. 

Оцінка пропозицій проводиться автоматично електронною 

системою закупівель на основі критерію і методики оцінки, 

зазначених Замовником в цьому Оголошенні, шляхом 

застосування електронного аукціону. 

Замовник розглядає на відповідність умовам, визначеним в 

цьому Оголошенні, та вимогам до предмета закупівлі 

пропозицію Учасника, яка за результатами електронного 

аукціону (у разі його проведення) визначена найбільш 

економічно вигідною. 

Строк розгляду найбільш економічно вигідної пропозиції 

не повинен перевищувати п’ять робочих днів з дня 

завершення електронного аукціону. 

2.14. 

Розмір та умови 

надання забезпечення 

пропозицій учасників: 

Замовником не вимагається. 

2.15. 

Розмір та умови 

надання забезпечення 

виконання договору 

про закупівлю: 

Замовником не вимагається 



- банківські реквізити (номер рахунку, назва банку, МФО, адреса банку); 

- форма власності, організаційно - правова форма. 

- основні види економічної діяльності (КВЕД); 

- короткий опис діяльності підприємства. 

4. Копія витягу або виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. 

5. Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість або витягу з 

реєстру платників податку (якщо Учасник є платником ПДВ), копія свідоцтва про 

право сплати єдиного податку або витягу з Реєстру платників єдиного податку (якщо 

Учасник є платником єдиного податку), копія довідки про взяття на облік платника 

податку (у разі наявності) . 

6. Довідка, яка містить відомості про виконання аналогічних послуг (за предметом 

закупівлі), що надавались у 2021 р., відповідно до форми 1 Додатку 1.  

7. Проєкт договору, заповнений, скріплений підписом та печаткою уповноваженої 

особи Учасника, що підтверджує погодження Учасника з основними умовами 

договору. 

8. Цінова пропозиція складена відповідно форми 2 Додатку 1. 

9. Лист-згода на обробку персональних даних  Додаток 3. 

10. Технічні вимоги Додаток 4 та документи які вимагаються в додатку скріплений 

підписом та печаткою уповноваженої особи Учасника, що підтверджує погодження з 

усіма пунктами. 

 

Документи, що складаються учасником, повинні бути українською мовою, оформлені 

належним чином у відповідності до вимог чинного законодавства в частині дотримання 

письмової форми документу, складеного суб’єктом господарювання, в тому числі за 

власноручним підписом учасника/уповноваженої особи учасника. Вимога щодо 

засвідчення того чи іншого документу пропозиції власноручним підписом 

учасника/уповноваженої не застосовується до документів (матеріалів та інформації), що 

подаються у складі пропозиції, якщо такі документи (матеріали та інформація) надані 

учасником у формі електронного документа через електронну систему закупівель із 

накладанням кваліфікованого електронного підпису на кожен з таких документів 

(матеріал чи інформацію). 

 

Якщо форми вищезазначених документів, які вимагаються у складі пропозиції, не 

передбачені для Учасника законодавством України, в такому випадку Учасник повинен 

надати довідку у довільній формі про те, що ці документи не подаються з посиланням 

на відповідні норми законодавства України. 

Якщо будь-який із документів не може бути наданий з причин втрати чинності або 

зміни форми, назви тощо, Учасник надає інший рівнозначний документ або письмове 

пояснення.  

 Після проведення аукціону документи, які відразу не було надано Учасником,  

розглядатись Замовником не будуть. 

 У разі ненадання одночасно усіх необхідних документів, пропозиція Учасника 

розгляду не підлягає та відхиляється  як така, що не відповідає вимогам, зазначеним в 

документації. 

У разі відхилення пропозиції учасника, який запропонував найнижчу ціну, Замовник 

розглядає наступну пропозицію з найнижчою ціною, визначеною електронною системою. 

 

Додатки до документації: 

Додаток 1 – Форми довідок для заповнення учасником. 

Додаток 2 – Інша інформація. 

Додаток 3 – Лист згода на обробку персональних даних. 

Додаток 4 – Технічні вимоги. 

Додаток 5 – Проєкт договору.  



 

 

Додаток 1 

 

 

Форми довідок для заповнення Учасником 

   
          

           

 

Форма 1 

 

Довідка про досвід  виконання аналогічних послуг 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Примітки: 

*Довідка повинна містити посаду, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені 

печаткою (у разі наявності). 

 

Форма 2 

Цінова пропозиція повинна містити Позиційну і загальну вартість робіт по заправці 

/ відновленню (за одиницю / за загальний обсяг) всіх типів картриджів, згідно з Додатком 

№1( форма 2), а також технічного обслуговування, діагностики, поточного ремонту (за 

одиницю / за загальний обсяг) всіх типів друковано-розмножувальної техніки, згідно з 

Додатком №1( форма 2). 

Вказати статус юридичної особи, як платника ПДВ (з / без ПДВ). 

 

Форма пропозиції, яка подається Учасником на фірмовому бланку. 

Учасник не повинен відступати від змісту даної форми. 

ФОРМА ПРОПОЗИЦІЇ 

____________________________________________(назва підприємства/фізичної особи-

підприємець), надає свою пропозицію щодо участі у закупівлі:  

код ДК 021:2015 :50310000-1 «Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки» 
(Послуги із заправки та відновлення картриджів, діагностики, технічного обслуговування та 

поточного ремонту до друковано-розмножувальної техніки) 

на загальну суму _______________________________________ без ПДВ/в тому числі ПДВ 

 

Відомості про 

підприємство 

Повне найменування учасника – суб’єкта господарювання 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

Реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, 

телефон для контактів) 

Вартість пропозиції 
Учасник вказує вартість предмету закупівлі (стартова сума) в 

гривнях цифрами та прописом без ПДВ та з урахуванням ПДВ.  

Відомості про особу (осіб), 

які уповноважені 

представляти інтереси 

(Прізвище, ім’я, по батькові, посада, контактний телефон). 

№ 

з/п 
Предмет договору 

 

Обсяг виконаних 

послуг 

(грн.) 

Терміни виконання  

послуг 

Замовник (код 

ЄДРПОУ), поштова 

адреса, контактний 

телефон 

 

     



Учасника 

 

№ 

п/п 
 Найменування робіт 

Одиниця 

виміру 

Ціна за 

од., грн., з 

ПДВ 

Загальна 

вартість, грн., з 

ПДВ 

1  

ДК 021:2015 :50310000-1 

«Технічне обслуговування і 

ремонт офісної техніки» 
(Послуги із заправки та 

відновлення картриджів, 

діагностики, технічного 

обслуговування та поточного 

ремонту до друковано-

розмножувальної техніки)  

   

Сума без ПДВ   

в тому числі ПДВ 20 %  

Всього з ПДВ  

 

Загальна вартість: ____________________________(цифрами та прописом), грн.  

 

 

Примітка: Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі надані 

пропозиції, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш 

вигідними для Вас умовами. 

Разом з цією пропозицією ми погоджуємося з усіма вимогами цієї Документації та 

проєктом договору (Проєкт договору до Оголошення) та надаємо документи (скановані копії), 

передбачені цією Документацією. 

Вивчивши Оголошення та Технічні вимоги, на виконання зазначеного вище маємо 

можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору.  

Учасник гарантує, що предмет закупівлі передбачає застосування заходів із захисту 

довкілля. 

 

Посада, прізвище, ініціали, підпис упоноваженої особи  

підприємства/фізичної особи, завірені печаткою (у разі  наявності)                   

_______________(___________) 

      мп 

 

 

Додаток2 

 

Інша інформація 

 

1. Оголошення про проведення спрощеної закупівлі розроблено відповідно до 

вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон). Терміни, які 

використовуються в  оголошенні, вживаються у значенні, наведеному в Законі. 

 

2. Уточнення інформації, зазначеної замовником в оголошенні про проведення 

спрощеної закупівлі. 

У період уточнення інформації учасники спрощеної закупівлі мають право 

звернутись до замовника через електронну систему закупівель за роз’ясненнями щодо 

інформації, зазначеної в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, щодо вимог до 

предмета закупівлі та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення 

під час проведення спрощеної закупівлі. 



Замовник протягом одного робочого дня з дня оприлюднення звернення 

зобов’язаний надати роз’яснення на звернення учасників спрощеної закупівлі, які 

оприлюднюються в електронній системі закупівель, та/або внести зміни до оголошення 

про проведення спрощеної закупівлі та/або вимог до предмета закупівлі. 

У разі внесення змін до оголошення про проведення спрощеної закупівлі строк для 

подання пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель не 

менше ніж на два робочі дні. 

Замовник має право із власної ініціативи внести зміни до оголошення про 

проведення спрощеної закупівлі та/або вимог до предмета закупівлі, але до початку 

строку подання пропозицій. Зміни, що вносяться замовником, розміщуються та 

відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції документів. 

 

3. Подання пропозицій учасниками. 

 

Відповідно до частини третьої статті 12 Закону під час використання електронної 

системи закупівель з метою подання пропозицій та їх оцінки документи та дані 

створюються та подаються з урахуванням вимог законів України "Про електронні 

документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги".  

Всі документи пропозиції подаються в електронному вигляді через електронну 

систему закупівель шляхом завантаження сканованих документів або 

електронних документів в електронну систему закупівель. Документи мають бути 

належного рівня зображення (чіткими та розбірливими для читання). Учасник повинен 

накласти електронний цифровий підпис (ЕЦП) або кваліфікований електронний підпис 

(КЕП) на пропозицію . 

Учасник повинен одночасно додати до своєї  пропозиції у форматі .pdf всі 

документи, які вимагаються Замовником в даній процедурі закупівлі. Тобто, на момент, 

коли аукціон завершено та автоматично визначено переможця, всі документи Учасника 

повинні бути в наявності, відскановані, мати чітке зображення. Усі інформаційні довідки, 

листи, листи-пояснення Учасника тощо складені у довільній формі повинні бути датовані 

станом в термін з дати публікації оголошення про проведення торгів до кінцевого строку 

подання пропозицій за підписом уповноваженої посадової особи Учасника та завіряються 

печаткою учасника (у разі навності). 

Кожен учасник має право подати тільки одну пропозицію, у тому числі до 

визначеної в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі частини предмета закупівлі. 

Ціна пропозиції не може перевищувати очікувану вартість предмета закупівлі, 

зазначену в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі. 

У разі якщо учасник не може надати документ, що вимагає замовник, необхідно 

надати лист-пояснення учасника з посиланням на норми відповідних нормативно-

правових актів. 

Якщо пропозиція закупівлі Учасника містить не всі види послуг або зміну обсягів та 

складу послуг згідно з документацією закупівель, ця пропозиція вважається такою, що не 

відповідає умовам документації закупівлі, та відхиляється Замовником. 

Замовник відхиляє пропозиції, у разі якщо вони не відповідають вимогам замовника, 

зазначеним у документації. 

 

 

 

 

 

4. Розгляд пропозиції учасника. 

 

Перед початком електронного аукціону автоматично розкривається інформація про 

ціни/приведені ціни пропозицій.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19


Розкриття пропозицій з інформацією та документами, що підтверджують 

відповідність учасника умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної 

закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі, а також з інформацією та документами, що 

містять технічний опис предмета закупівлі, здійснюється автоматично електронною 

системою закупівель одразу після завершення електронного аукціону. 

Замовник розглядає на відповідність умовам, визначеним в оголошенні про 

проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі пропозицію учасника, 

яка за результатами електронного аукціону (у разі його проведення) визначена найбільш 

економічно вигідною. 

 

 

Замовник відхиляє пропозицію в разі, якщо: 

1) пропозиція учасника не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про 

проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі; 

2) учасник не надав забезпечення пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося 

замовником; 

3) учасник, який визначений переможцем спрощеної закупівлі, відмовився від 

укладення договору про закупівлю; 

4) якщо учасник протягом одного року до дати оприлюднення оголошення про 

проведення спрощеної закупівлі відмовився від підписання договору про закупівлю  

більше двох разів із замовником, який проводить таку спрощену закупівлю. 

Інформація про відхилення пропозиції протягом одного дня з дня прийняття 

рішення замовником оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично 

надсилається учаснику, пропозицію якого відхилено через електронну систему 

закупівель. 

 

5. Визначення переможця та укладення договору про закупівлю. 

 

За результатами оцінки та розгляду пропозиції замовник визначає переможця. 

Повідомлення про намір укласти договір про закупівлю замовник оприлюднює в 

електронній системі закупівель. 

У разі відхилення найбільш економічно вигідної пропозиції відповідно замовник 

розглядає наступну пропозицію учасника, який за результатами оцінки надав наступну 

найбільш економічно вигідну пропозицію. 

Наступна найбільш економічно вигідна пропозиція визначається електронною 

системою закупівель автоматично. 

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, якого визнано переможцем 

спрощеної закупівлі, не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір 

укласти договір про закупівлю. 

Договір про закупівлю укладається згідно з вимогами статті 41 Закону. 

 

6. Відміна закупівлі: 

1. Замовник відміняє спрощену закупівлю в разі: 

1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг; 

2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення 

законодавства з питань публічних закупівель; 

3) скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг. 

2. Спрощена закупівля автоматично відміняється електронною системою 

закупівель у разі: 

1) відхилення всіх пропозицій згідно з частиною 13 статті 14 Закону; 

2) відсутності пропозицій учасників для участі в ній. 

Спрощена закупівля може бути відмінена частково (за лотом). 



Повідомлення про відміну закупівлі оприлюднюється в електронній системі 

закупівель: 

замовником протягом одного робочого дня з дня прийняття замовником відповідного 

рішення; 

електронною системою закупівель протягом одного робочого дня з дня 

автоматичної відміни спрощеної закупівлі внаслідок відхилення всіх пропозицій згідно з 

частиною тринадцятою цієї статті або відсутності пропозицій учасників для участі у ній. 

Повідомлення про відміну закупівлі автоматично надсилається всім учасникам 

електронною системою закупівель в день його оприлюднення. 

 

 

 

Додаток 3 

 
Лист-згода на обробку персональних даних 

 

  Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» 

Я__________________________ (прізвище, ім’я, по-батькові) даю згоду на обробку, 

використання, поширення та доступ до персональних даних, які передбачено Законом 

України «Про публічні закупівлі», а також згідно з нормами чинного законодавства, моїх 

персональних даних (у т.ч. паспортні дані, ідентифікаційний код, електронні 

ідентифікаційні дані: номери телефонів, електронні адреси або інша необхідна 

інформація, передбачена законодавством), відомостей, які надаю про себе для 

забезпечення участі у тендері, цивільно-правових та господарських відносин. 

 

 

 _______________                    ________________         ____________________ 

 
  Дата                                                 Підпис                       Прізвище те ініціали 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОГОЛОШЕННЯ 

 НА ПРОВЕДЕННЯ СПРОЩЕНОЇ ЗАКУПІВЛІ 

ДК 021:2015 :50310000-1 «Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки» 
(Послуги із заправки та відновлення картриджів, діагностики, технічного обслуговування та 

поточного ремонту до друковано-розмножувальної техніки) 

40310895 Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області 

46008, м.Тернопіль, вул. Микулинецька,20 

 

1 Замовник:  

1.1 Найменування: 
Головне Управління Держпродспоживслужби в 

Тернопільській    області 

1.2 Код за ЄДРПОУ: 40310895 

1.3 Місце знаходження: 46008, м. Тернопіль, вул. Микулинецька,20 

1.4 

Уповноважена 

контактна особа 

Замовника 

Горбенко Тетяна Анатоліївна — уповноважена особа з 

питань організації та проведення процедур 

закупівлі/спрощених закупівель. 

тел.+380976128607, e-mail: ukrternbuch@gmail.com 

 

2 Інформація про предмет закупівлі: 

2.1 
Найменування 

предмета закупівлі: 

ДК:021:2015:50310000-1 «Технічне обслуговування і ремонт 

офісної техніки» (Послуги із заправки та відновлення 

картриджів, діагностики, технічного обслуговування та 

поточного ремонту до друковано-розмножувальної техніки) 

2.2 
Місце поставки товарів 

чи надання послуг 

м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 20 

 

2.3 
Технічні (якісні) 

вимоги до товару 

Технічні (якісні) вимоги до товару: викладено в додатку №4 

до оголошення. 

2.4 Обсяг послуг 
Згідно з додатком №4 до оголошення. 

2.5 
Строк надання послуг 

поставки товару: 

З моменту укладення договору до 31.12.2022р. 

2.6 Процедура закупівлі: Спрощена закупівля 

2.7 Категорія замовника: п.1 ч. 1 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі»  

2.8 Умови оплати:  

Розрахунки  за чинним Договором здійснюються шляхом 

перерахування грошових коштів Замовником в розмірі 

визначеному в Акті  приймання-здачі наданих послуг на 

банківський рахунок Виконавця протягом 5 (п’ять) 

банківських днів з моменту підписання Акту наданих послуг. 

У разі затримки бюджетного фінансування , розрахунки за 

надані послуги здійснюються при отриманні Замовником 

бюджетного фінансування. 

2.9. 
Очікувана вартість 

закупівлі: 

120 000,00 грн. (Сто двадцять тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ 

2.10. 
Розмір мінімального 

кроку пониження ціни 

0,5 % 

2.11. 

Період уточнення 

інформації про 

закупівлю: 

До 02.02. 2022 року  

2.12 

Кінцевий строк 

подання тендерних 

пропозицій: 

До 07.02. 2022 року 

2.13 
Перелік критеріїв та 

методика оцінки 

Єдиний критерій оцінки – «ціна».  

Питома вага критерію оцінки - 100 відсотків. До оцінки 

приймається кінцева ціна пропозиції з врахуванням всіх 



 

Перелік сканованих копій документів у форматі pdf, що надаються учасником у 

складі цінової  пропозиції  на електронні торги: 

 

1) копія Статуту або іншого установчого документу (для юридичної особи) або код 

доступу до сканкопії установчого документу Учасника на офіційному сайті Міністерства 

юстиції України, або інший установчий документ (для юридичних осіб).  

2) Документи на підтвердження повноважень посадової особи учасника, або особи, 

уповноваженої учасником, на підписання цінової пропозиції, договору підряду та актів 

виконаних робіт, а саме: 

- для юридичних осіб – протокол засновників та/або наказ про призначення (у разі 

підписання керівником); довіреність, доручення (у разі підписання іншою уповноваженою 

особою Учасника); або інший документ, що підтверджує повноваження представника 

учасника на підписання документів; 

- для фізичних осіб – копія паспорту учасника (тільки для фізичних осіб) (а саме -

сторінки 1-6 та сторінки на якій зазначено місце проживання), або копія іншого 

документу, передбаченого статтею 13 Закону України «Про Єдиний державний 

демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, 

посвідчують особу чи її спеціальний статус» від 20.11.2012 № 5492VI, зі змінами. Учасник 

може позначити ці документи як конфіденційні. 

3. Довідка, складена у довільній формі, яка повинна містити відомості про 

підприємство: 

- повна назва учасника; 

- код ЄДРПОУ; 

- ІПН (у разі наявності); 

- реквізити  (адреса юридична та фактична, тел./факс, контактний телефон); 

- керівництво – (посада, П.І.Б., телефон для контактів); 

витрат, податків і зборів, митних та акцизних платежів, які 

мають бути сплачені Учасником 

У разі, якщо була подана одна пропозиція, електронна 

система закупівель після закінчення строку подання 

пропозицій автоматично переходить до етапу розгляду на 

відповідність умовам, визначеним в цьому Оголошенні, та 

вимогам до предмета закупівлі пропозиції Учасника. 

Оцінка пропозицій проводиться автоматично електронною 

системою закупівель на основі критерію і методики оцінки, 

зазначених Замовником в цьому Оголошенні, шляхом 

застосування електронного аукціону. 

Замовник розглядає на відповідність умовам, визначеним в 

цьому Оголошенні, та вимогам до предмета закупівлі 

пропозицію Учасника, яка за результатами електронного 

аукціону (у разі його проведення) визначена найбільш 

економічно вигідною. 

Строк розгляду найбільш економічно вигідної пропозиції 

не повинен перевищувати п’ять робочих днів з дня 

завершення електронного аукціону. 

2.14. 

Розмір та умови 

надання забезпечення 

пропозицій учасників: 

Замовником не вимагається. 

2.15. 

Розмір та умови 

надання забезпечення 

виконання договору 

про закупівлю: 

Замовником не вимагається 



- банківські реквізити (номер рахунку, назва банку, МФО, адреса банку); 

- форма власності, організаційно - правова форма. 

- основні види економічної діяльності (КВЕД); 

- короткий опис діяльності підприємства. 

4. Копія витягу або виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. 

5. Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість або витягу з 

реєстру платників податку (якщо Учасник є платником ПДВ), копія свідоцтва про 

право сплати єдиного податку або витягу з Реєстру платників єдиного податку (якщо 

Учасник є платником єдиного податку), копія довідки про взяття на облік платника 

податку (у разі наявності) . 

6. Довідка, яка містить відомості про виконання аналогічних послуг (за предметом 

закупівлі), що надавались у 2021 р., відповідно до форми 1 Додатку 1.  

7. Проєкт договору, заповнений, скріплений підписом та печаткою уповноваженої 

особи Учасника, що підтверджує погодження Учасника з основними умовами 

договору. 

8. Цінова пропозиція складена відповідно форми 2 Додатку 1. 

9. Лист-згода на обробку персональних даних  Додаток 3. 

10. Технічні вимоги Додаток 4 та документи які вимагаються в додатку скріплений 

підписом та печаткою уповноваженої особи Учасника, що підтверджує погодження з 

усіма пунктами. 

 

Документи, що складаються учасником, повинні бути українською мовою, оформлені 

належним чином у відповідності до вимог чинного законодавства в частині дотримання 

письмової форми документу, складеного суб’єктом господарювання, в тому числі за 

власноручним підписом учасника/уповноваженої особи учасника. Вимога щодо 

засвідчення того чи іншого документу пропозиції власноручним підписом 

учасника/уповноваженої не застосовується до документів (матеріалів та інформації), що 

подаються у складі пропозиції, якщо такі документи (матеріали та інформація) надані 

учасником у формі електронного документа через електронну систему закупівель із 

накладанням кваліфікованого електронного підпису на кожен з таких документів 

(матеріал чи інформацію). 

 

Якщо форми вищезазначених документів, які вимагаються у складі пропозиції, не 

передбачені для Учасника законодавством України, в такому випадку Учасник повинен 

надати довідку у довільній формі про те, що ці документи не подаються з посиланням 

на відповідні норми законодавства України. 

Якщо будь-який із документів не може бути наданий з причин втрати чинності або 

зміни форми, назви тощо, Учасник надає інший рівнозначний документ або письмове 

пояснення.  

 Після проведення аукціону документи, які відразу не було надано Учасником,  

розглядатись Замовником не будуть. 

 У разі ненадання одночасно усіх необхідних документів, пропозиція Учасника 

розгляду не підлягає та відхиляється  як така, що не відповідає вимогам, зазначеним в 

документації. 

У разі відхилення пропозиції учасника, який запропонував найнижчу ціну, Замовник 

розглядає наступну пропозицію з найнижчою ціною, визначеною електронною системою. 

 

Додатки до документації: 

Додаток 1 – Форми довідок для заповнення учасником. 

Додаток 2 – Інша інформація. 

Додаток 3 – Лист згода на обробку персональних даних. 

Додаток 4 – Технічні вимоги. 

Додаток 5 – Проєкт договору.  



 

 

Додаток 1 

 

 

Форми довідок для заповнення Учасником 

   
          

           

 

Форма 1 

 

Довідка про досвід  виконання аналогічних послуг 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Примітки: 

*Довідка повинна містити посаду, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені 

печаткою (у разі наявності). 

 

Форма 2 

Цінова пропозиція повинна містити Позиційну і загальну вартість робіт по заправці 

/ відновленню (за одиницю / за загальний обсяг) всіх типів картриджів, згідно з Додатком 

№1( форма 2), а також технічного обслуговування, діагностики, поточного ремонту (за 

одиницю / за загальний обсяг) всіх типів друковано-розмножувальної техніки, згідно з 

Додатком №1( форма 2). 

Вказати статус юридичної особи, як платника ПДВ (з / без ПДВ). 

 

Форма пропозиції, яка подається Учасником на фірмовому бланку. 

Учасник не повинен відступати від змісту даної форми. 

ФОРМА ПРОПОЗИЦІЇ 

____________________________________________(назва підприємства/фізичної особи-

підприємець), надає свою пропозицію щодо участі у закупівлі:  

код ДК 021:2015 :50310000-1 «Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки» 
(Послуги із заправки та відновлення картриджів, діагностики, технічного обслуговування та 

поточного ремонту до друковано-розмножувальної техніки) 

на загальну суму _______________________________________ без ПДВ/в тому числі ПДВ 

 

Відомості про 

підприємство 

Повне найменування учасника – суб’єкта господарювання 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

Реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, 

телефон для контактів) 

Вартість пропозиції 
Учасник вказує вартість предмету закупівлі (стартова сума) в 

гривнях цифрами та прописом без ПДВ та з урахуванням ПДВ.  

Відомості про особу (осіб), 

які уповноважені 

представляти інтереси 

(Прізвище, ім’я, по батькові, посада, контактний телефон). 

№ 

з/п 
Предмет договору 

 

Обсяг виконаних 

послуг 

(грн.) 

Терміни виконання  

послуг 

Замовник (код 

ЄДРПОУ), поштова 

адреса, контактний 

телефон 

 

     



Учасника 

 

№ 

п/п 
 Найменування робіт 

Одиниця 

виміру 

Ціна за 

од., грн., з 

ПДВ 

Загальна 

вартість, грн., з 

ПДВ 

1  

ДК 021:2015 :50310000-1 

«Технічне обслуговування і 

ремонт офісної техніки» 
(Послуги із заправки та 

відновлення картриджів, 

діагностики, технічного 

обслуговування та поточного 

ремонту до друковано-

розмножувальної техніки)  

   

Сума без ПДВ   

в тому числі ПДВ 20 %  

Всього з ПДВ  

 

Загальна вартість: ____________________________(цифрами та прописом), грн.  

 

 

Примітка: Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі надані 

пропозиції, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш 

вигідними для Вас умовами. 

Разом з цією пропозицією ми погоджуємося з усіма вимогами цієї Документації та 

проєктом договору (Проєкт договору до Оголошення) та надаємо документи (скановані копії), 

передбачені цією Документацією. 

Вивчивши Оголошення та Технічні вимоги, на виконання зазначеного вище маємо 

можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору.  

Учасник гарантує, що предмет закупівлі передбачає застосування заходів із захисту 

довкілля. 

 

Посада, прізвище, ініціали, підпис упоноваженої особи  

підприємства/фізичної особи, завірені печаткою (у разі  наявності)                   

_______________(___________) 

      мп 

 

 

Додаток2 

 

Інша інформація 

 

1. Оголошення про проведення спрощеної закупівлі розроблено відповідно до 

вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон). Терміни, які 

використовуються в  оголошенні, вживаються у значенні, наведеному в Законі. 

 

2. Уточнення інформації, зазначеної замовником в оголошенні про проведення 

спрощеної закупівлі. 

У період уточнення інформації учасники спрощеної закупівлі мають право 

звернутись до замовника через електронну систему закупівель за роз’ясненнями щодо 

інформації, зазначеної в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, щодо вимог до 

предмета закупівлі та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення 

під час проведення спрощеної закупівлі. 



Замовник протягом одного робочого дня з дня оприлюднення звернення 

зобов’язаний надати роз’яснення на звернення учасників спрощеної закупівлі, які 

оприлюднюються в електронній системі закупівель, та/або внести зміни до оголошення 

про проведення спрощеної закупівлі та/або вимог до предмета закупівлі. 

У разі внесення змін до оголошення про проведення спрощеної закупівлі строк для 

подання пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель не 

менше ніж на два робочі дні. 

Замовник має право із власної ініціативи внести зміни до оголошення про 

проведення спрощеної закупівлі та/або вимог до предмета закупівлі, але до початку 

строку подання пропозицій. Зміни, що вносяться замовником, розміщуються та 

відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції документів. 

 

3. Подання пропозицій учасниками. 

 

Відповідно до частини третьої статті 12 Закону під час використання електронної 

системи закупівель з метою подання пропозицій та їх оцінки документи та дані 

створюються та подаються з урахуванням вимог законів України "Про електронні 

документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги".  

Всі документи пропозиції подаються в електронному вигляді через електронну 

систему закупівель шляхом завантаження сканованих документів або 

електронних документів в електронну систему закупівель. Документи мають бути 

належного рівня зображення (чіткими та розбірливими для читання). Учасник повинен 

накласти електронний цифровий підпис (ЕЦП) або кваліфікований електронний підпис 

(КЕП) на пропозицію . 

Учасник повинен одночасно додати до своєї  пропозиції у форматі .pdf всі 

документи, які вимагаються Замовником в даній процедурі закупівлі. Тобто, на момент, 

коли аукціон завершено та автоматично визначено переможця, всі документи Учасника 

повинні бути в наявності, відскановані, мати чітке зображення. Усі інформаційні довідки, 

листи, листи-пояснення Учасника тощо складені у довільній формі повинні бути датовані 

станом в термін з дати публікації оголошення про проведення торгів до кінцевого строку 

подання пропозицій за підписом уповноваженої посадової особи Учасника та завіряються 

печаткою учасника (у разі навності). 

Кожен учасник має право подати тільки одну пропозицію, у тому числі до 

визначеної в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі частини предмета закупівлі. 

Ціна пропозиції не може перевищувати очікувану вартість предмета закупівлі, 

зазначену в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі. 

У разі якщо учасник не може надати документ, що вимагає замовник, необхідно 

надати лист-пояснення учасника з посиланням на норми відповідних нормативно-

правових актів. 

Якщо пропозиція закупівлі Учасника містить не всі види послуг або зміну обсягів та 

складу послуг згідно з документацією закупівель, ця пропозиція вважається такою, що не 

відповідає умовам документації закупівлі, та відхиляється Замовником. 

Замовник відхиляє пропозиції, у разі якщо вони не відповідають вимогам замовника, 

зазначеним у документації. 

 

 

 

 

 

4. Розгляд пропозиції учасника. 

 

Перед початком електронного аукціону автоматично розкривається інформація про 

ціни/приведені ціни пропозицій.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19


Розкриття пропозицій з інформацією та документами, що підтверджують 

відповідність учасника умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної 

закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі, а також з інформацією та документами, що 

містять технічний опис предмета закупівлі, здійснюється автоматично електронною 

системою закупівель одразу після завершення електронного аукціону. 

Замовник розглядає на відповідність умовам, визначеним в оголошенні про 

проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі пропозицію учасника, 

яка за результатами електронного аукціону (у разі його проведення) визначена найбільш 

економічно вигідною. 

 

 

Замовник відхиляє пропозицію в разі, якщо: 

1) пропозиція учасника не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про 

проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі; 

2) учасник не надав забезпечення пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося 

замовником; 

3) учасник, який визначений переможцем спрощеної закупівлі, відмовився від 

укладення договору про закупівлю; 

4) якщо учасник протягом одного року до дати оприлюднення оголошення про 

проведення спрощеної закупівлі відмовився від підписання договору про закупівлю  

більше двох разів із замовником, який проводить таку спрощену закупівлю. 

Інформація про відхилення пропозиції протягом одного дня з дня прийняття 

рішення замовником оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично 

надсилається учаснику, пропозицію якого відхилено через електронну систему 

закупівель. 

 

5. Визначення переможця та укладення договору про закупівлю. 

 

За результатами оцінки та розгляду пропозиції замовник визначає переможця. 

Повідомлення про намір укласти договір про закупівлю замовник оприлюднює в 

електронній системі закупівель. 

У разі відхилення найбільш економічно вигідної пропозиції відповідно замовник 

розглядає наступну пропозицію учасника, який за результатами оцінки надав наступну 

найбільш економічно вигідну пропозицію. 

Наступна найбільш економічно вигідна пропозиція визначається електронною 

системою закупівель автоматично. 

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, якого визнано переможцем 

спрощеної закупівлі, не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір 

укласти договір про закупівлю. 

Договір про закупівлю укладається згідно з вимогами статті 41 Закону. 

 

6. Відміна закупівлі: 

1. Замовник відміняє спрощену закупівлю в разі: 

1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг; 

2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення 

законодавства з питань публічних закупівель; 

3) скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг. 

2. Спрощена закупівля автоматично відміняється електронною системою 

закупівель у разі: 

1) відхилення всіх пропозицій згідно з частиною 13 статті 14 Закону; 

2) відсутності пропозицій учасників для участі в ній. 

Спрощена закупівля може бути відмінена частково (за лотом). 



Повідомлення про відміну закупівлі оприлюднюється в електронній системі 

закупівель: 

замовником протягом одного робочого дня з дня прийняття замовником відповідного 

рішення; 

електронною системою закупівель протягом одного робочого дня з дня 

автоматичної відміни спрощеної закупівлі внаслідок відхилення всіх пропозицій згідно з 

частиною тринадцятою цієї статті або відсутності пропозицій учасників для участі у ній. 

Повідомлення про відміну закупівлі автоматично надсилається всім учасникам 

електронною системою закупівель в день його оприлюднення. 

 

 

 

Додаток 3 

 
Лист-згода на обробку персональних даних 

 

  Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» 

Я__________________________ (прізвище, ім’я, по-батькові) даю згоду на обробку, 

використання, поширення та доступ до персональних даних, які передбачено Законом 

України «Про публічні закупівлі», а також згідно з нормами чинного законодавства, моїх 

персональних даних (у т.ч. паспортні дані, ідентифікаційний код, електронні 

ідентифікаційні дані: номери телефонів, електронні адреси або інша необхідна 

інформація, передбачена законодавством), відомостей, які надаю про себе для 

забезпечення участі у тендері, цивільно-правових та господарських відносин. 

 

 

 _______________                    ________________         ____________________ 

 
  Дата                                                 Підпис                       Прізвище те ініціали 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ №29 

ЩОДО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ УПОВНОВАЖЕНОЮ ОСОБОЮ 

  

«  26   »  січня    2022 р.  м. Тернопіль 

            Враховуючи статті 4 та 11  Закону  України «Про публічні закупівлі» (далі – 

Закон ), Положення про уповноважену особу, що затверджене Головним управлінням 

Держпродспоживслужби в Тернопільській області від 06.01.2022 р. № 02-ОД,  з метою  

організації закупівлі  за предметом, код національного класифікатора України ДК 

021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - ДК021:2015: 50310000-1 «Технічне 

обслуговування і ремонт офісної техніки» (Послуги із заправки та відновлення 

картриджів, діагностики, технічного обслуговування та поточного ремонту до 

друковано-розмножувальної техніки), враховуючи  очікувану вартість предмета 

закупівлі та керуючись ч. 2 ст. 4 Закону та службову записку Начальника відділу 

господарського забезпечення  Андрія Писаренка від 21.01.2022р №57 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.   Для забезпечення належної роботи працівників, а також для забезпечення 

належного технічного стану принтерів та багатофункціональних пристроїв Головного 

управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області,   необхідно внести і 

затвердити Річний план закупівель на 2022рік. 

  Оприлюднити Річний  план  закупівель на 2022 рік на веб-порталі 

Уповноваженого органу з питань закупівель протягом п’яти робочих днів з його 

затвердження. 

 

2. Закупівлю за предметом, код національного класифікатора України ДК 

021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – ДК021:2015: 50310000-1 «Технічне 

обслуговування і ремонт офісної техніки» (Послуги із заправки та відновлення 

картриджів, діагностики, технічного обслуговування та поточного ремонту до 

друковано-розмножувальної техніки) на суму 120000,00 грн., здійснити шляхом 

проведення спрощеної  закупівлі. 

 

3. Забезпечити проведення спрощеної  закупівлі  в межах законодавства. 

 

4. Подати на оприлюднення через авторизований електронний майданчик 

оголошення про проведення спрощеної закупівлі, проєкт договору та вимоги до 

предмета закупівлі шляхом завантаження окремих файлів до оголошення про 

проведення спрощеної закупівлі на веб-порталі Уповноваженого органу в порядку, 

передбаченому у ст. 10 Закону.   

 

 

 

Підпис:     Уповноважена особа  Т. Горбенко 

 

 



ПРОТОКОЛ 

ЩОДО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ УПОВНОВАЖЕНОЮ ОСОБОЮ 

 

02 лютого 2022 р. № 39 м.Тернопіль 

   

Враховуючи вимоги Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), 

Положення про уповноважену особу, що затверджене Наказом 

Держпродспоживслужби в Тернопільській області від 06.01.2022р. №02-ОД. 

Відповідно до ч. 7 ст. 14 Закону в період уточнення інформації учасники 

спрощеної закупівлі мають право звернутися до замовника через електронну систему 

закупівель за роз’ясненням щодо інформації, зазначеної в оголошенні про проведення 

спрощеної закупівлі, щодо вимог до предмета закупівлі та/або звернутися до замовника 

з вимогою щодо усунення порушення під час проведення спрощеної закупівлі. 

 

ВИРІШИЛА: 

1.    Внести зміни в спрощену закупівлю UA-2022-01-27-009216-b Технічні вимоги  

на закупівлю послуг із заправки та відновлення картриджів,діагностики, технічного 

обслуговування та поточного ремонту до друковано-розмножувальної техніки 

Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області 

код ДК 021:2015: 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки, а саме 

п.3.1 Додатку №4 Технічні умови. 

2. Зміни завантажити новими файлами виділеним текстом. 

3. Продовжити термін для подання пропозицій в електронній системі закупівель 

не менше ніж на два робочі дні. 

 4. Оприлюднити зміни через авторизований електронний майданчик на веб-порталі 

Уповноваженого органу відповідно до статті 14  Закону. 

 

 

 

Підпис:     Уповноважена особа Т.Горбенко 

 



Додаток № 4 

 

Технічні вимоги  

на закупівлю послуг із заправки та відновлення картриджів, 

діагностики, технічного обслуговування та поточного ремонту 

до друковано-розмножувальної техніки 

Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області 

(код ДК 021:2015: 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки) 

1. Загальні положення. 

1. Цей документ призначений Виконавцям для формування комерційних пропозицій по 

заправці та відновленню картриджів, технічного обслуговування і ремонту до друковано-

розмножувальної техніки Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській 

області. 

 

2. Загальні вимоги. 

2.1 Своєчасне і якісне виконання послуг з технічного обслуговування, діагностики, 

ремонту, заправки та відновлення відповідно до вимог експлуатаційної документації. 

Виконавець несе матеріальну відповідальність за обладнання, прийняте на обслуговування або 

ремонт. 

2.2 Виконавець здійснює технічне обслуговування, діагностику, ремонт, заправку і 

відновлення картриджів з дотриманням правил охорони праці / в спеціально обладнаному місці 

і установку заправлених або відновлених картриджів в друковано-розмножувальну техніку 

Замовника, за місцем її розташування 

адреса: 46008,Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 20. 

2.3 Оплата послуг проводиться за фактом виконаних послуг, щомісяця на підставі Акту 

виконаних послуг з по-позиційно зазначеним переліком виконаних послуг і витрачених 

матеріалів. 

2.4 Акт виконаних послуг містить відомість про виконані послуги з інформацією про 

марку і модель пристрою, інвентарний номер, моделі картриджа, тип виконаних послуг, 

прізвища і підписи власника пристрою. 

2.5 Необхідні вузли і тонер для заправки / відновлення картриджів, технічне 

обслуговування та діагностика включаються Виконавцем в вартість послуг. 

2.6 Виконавець повинен мати можливість оперативно та в короткий час (протягом 1 

(одного) робочого дня) вирішити питання невідкладного відновлення / заправки обладнання, а 

саме по місцю знаходження друкуючої техніки:Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. 

Микулинецька, 20. 

 

 



3. Вимоги до витратних матеріалів. 

3.1 Використовувані для заправки і відновлення витратні матеріали повинні бути тільки 

оригінальними (безпосередньо від виробника друковано-розмножувальної техніки) або 

аналогом. У складі своєї пропозиції надати копію оригіналу Авторизаційного листа від 

виробника, імпортера чи офіційного дистриб’ютора компанії, в якому буде зазначено, що 

Учасник є авторизованим представником, або офіційним партнером виробника, імпортера 

чи офіційного дистриб’ютора витратних матеріалів. 

3.2    При наданні послуг, щодо заправки та/або відновлення картриджів та ремонту друкуючої 

техніки, мають використовуватися матеріали з наданням відповідних копій висновків 

державної санітарно-епідеміологічної експертизи на витратні матеріали (тонер та інші основні 

комплектуючі), та є безпечними для застосування за призначенням та оточуючого персоналу, 

дійсні на момент розкриття пропозицій (надати копії у складі пропозиції). 

3.3 Ресурс віддрукованих сторінок і якість відбитка повинні відповідати специфікаціям 

виробника картриджа. 

3.4  Зовнішній вигляд заправленого картриджа має бути без дефектів і явних видимих поломок, 

без слідів висипання тонера. 

3.5  Не допускається ефект брудного / сірого листа (фону) при друку на білому папері. 

3.5 Наявність у кожного заправленого картриджа тестової сторінки, роздрукованої ним після 

заправки / відновлення, для контролю якості. 

3.7   Наявність на картриджі маркування з серійним номером, за яким у Замовника є можливість 

простежити кількість заправок / відновлень. 

3.8 Наявність бази даних відновлених витратних матеріалів для можливості перегляду 

Виконавцем інформації по заправці / відновленню. 

3.9 Упаковка картриджа повинна забезпечувати захист картриджа від механічних і фізичних 

впливів при зберіганні і транспортуванні, а також дозволяти ідентифікувати модель картриджа і 

виконані з ним роботи, всередині упаковки повинні бути відсутніми частинки фарбувального 

матеріалу (тонера). 

3.10 Постачальник повинен надавати гарантію на картридж і в разі виявлення дефекту друку 

проводити заміну. 

4. Вимоги до складу послуги по заправці та відновленню. 

4.1 Склад послуги по заправці / відновленню картриджів: 

- повне розбирання картриджа; 

- огляд внутрішніх деталей на предмет зносу і механічних пошкоджень; 

- очищення деталей картриджа від залишків тонера і пилу; 

- заповнення бункера картриджа тонером; 

- заміна фоторецептора (при необхідності); 

- заміна чистячого леза (при необхідності); 

- заміна леза магнітного вала (при необхідності); 

- заміна скребка фотобарабана (при необхідності); 

- заміна леза очищення фотобарабана (при необхідності); 

- заміна ролика заряду (при необхідності); 

- заміна магнітного вала (при необхідності); 

- заміна елементів корпусу картриджі при їх зносі;  

- установка нового чіпа або його обнуління, при його наявності на картриджі; 



- складання картриджа; 

- картриджі маркуються стікерами з зазначенням дати надання послуги; 

- тестування картриджа на принтері або копіювальному апараті; 

- доставка картриджів від і до Замовника «Двері-Двері» за рахунок Виконавця. 

 

4.2  В дану послугу Виконавець повинен включити заправку картриджа на 100% тонером та 

заміну всіх необхідних деталей для якісного друку, без будь-яких дефектів. 

 

4.3 Виконавець використовує для заправки/відновлення виключно картриджі Замовника. У 

випадку якщо картридж неможливо відновити складається відповідний Акт і підписується 

обома сторонами, але тільки якщо у даному картриджі вичерпався ресурс корпусу і заміна всіх 

інших запчастин не покращить якість друку. Якщо картридж вийшов з ладу по вині неякісної 

заправки/відновлення, Виконавець зобов’язаний замінити його за свій рахунок. 

5. Вимоги до діагностики технічного обслуговування та поточного 

ремонту. 

 
5.1 З метою мінімізації транспортних витрат та скорочення термінів виконання заявок 

необхідна наявність сервісного центру (або представництв)  Виконавця  у місті Тернополі 

(гарантійний лист). 

 

5.2 Діагностика та технічне обслуговування принтера, МФУ включає в себе: 

- діагностика стану апарату і перевірка якості друку; 

- очищення апарату від пилу і залишків тонера; 

- змащування всіх вузлів і механізмів апарату; 

- очищення бункера відпрацювання (якщо такий є); 

- повна профілактика пристрою; 

- проведення контрольного тесту якості роботи пристрою; 

- тестування пристрою, установити правильні настройки після проведення 

техобслуговування; 

- доставка апарата від і до Замовника «Двері-Двері» за рахунок Виконавця. 

 

5.3 Поточний ремонт принтера, МФУ включає в себе: 

- діагностика стану апарату і перевірка якості друку; 

- очищення апарату від пилу і залишків тонера; 

- змащування всіх вузлів і механізмів апарату; 

- очищення бункера відпрацювання (якщо такий є); 

- повна профілактика пристрою; 

- заміну: роликів захоплення паперу, гальмівного майданчика, термоплівки/тефлонового 

валу, гумового валу, втулок гумового валу; 

- ремонт за потреби: блоку захоплення паперу, блоку оптичного переносу зображення, 

блоку термозакріплення зображення, головної плати, плати форматера, механіки приводу, 

інших вузлів; 

- проведення контрольного тесту якості роботи пристрою; 

- тестування пристрою, установити правильні настройки після проведення 

техобслуговування; 

- доставка апарата від і до Замовника «Двері-Двері» за рахунок Виконавця. 

  

5.4    Витратні матеріали та запасні частини, що використовуються при  наданні послуг, повинні 

бути новими.  

5.5   Виконавець гарантує працездатність відремонтованих вузлів (систем, деталей) принтерів, 

багатофункціональних пристроїв і копіювальних апаратів протягом трьох місяців після надання 

послуг. 



5.6    Послуги технічного обслуговування і ремонту принтерів, багатофункціональних пристроїв 

надаються Виконавцем за заявками Замовника у сервісному центрі (або представництві) 

Виконавця в залежності від поточних потреб Замовника. Строк виконання заявки на надання 

послуг - не більше 1 (одного ) робочого дня з моменту отримання заявки. 

5.7  Заявка на надання послуг або претензія щодо наданих послуг подається Замовником у 

формі телефонного дзвінка Виконавцю на вказаний ним контактний телефонний номер. 

5.8 Транспортування принтерів, багатофункціональних пристроїв від адреси їх 

місцезнаходження до сервісного центру (або представництва) Виконавця («двері-двері») і в 

зворотному напрямку («двері-двері») здійснюється Виконавцем за власний рахунок 

(гарантійний лист). 

5.9 Вартість послуг є сумою витрат Виконавця, пов’язаних з наданням послуг,  у тому 

числі: вартість самих послуг, вартість запасних частин та витратних матеріалів, що будуть 

використані в процесі надання послуг, сума податків і зборів, що сплачуються або мають бути 

сплачені на підставі діючих нормативних документів, з урахуванням ПДВ або без ПДВ (у разі 

коли суб’єкт господарювання звільнений від сплати ПДВ згідно чинного законодавства 

України), а також вартість транспортування принтерів, багатофункціональних пристроїв і 

копіювальних апаратів.  

5.10 Виконавець несе повну матеріальну відповідальність за принтери, 

багатофункціональні пристрої, прийняті на ремонт та/або технічне обслуговування 

(гарантійний лист). 

 

 

 

 

6. Вимоги до комерційної пропозиції 

6.1 Виконавець повинен гарантувати Замовнику здійснювати заправку і відновлення 

витратних матеріалів в межах кількості, зазначеного в Таблиці № 1 в графах «Передбачувана 

кількість заправок» та «Передбачувана кількість відновлень». 

6.2 Виконавець повинен гарантувати Замовнику здійснювати технічне обслуговування і 

поточний ремонт, зазначеного в Таблиці № 2. 

6.3 У Виконавця має бути підмінний фонд принтерів та БФП таких моделей як у 

Замовника (для використання тих самих картриджів, які вже є у Замовника) передбачений для 

швидкої заміни на час ремонту, в межах одного робочого дня по місцю розташування апаратів, 

для надання Замовнику можливості безперебійної роботи, про що Виконавець надає 

Гарантійний Лист. 

 
Таблиця №1 

№ 

з/п 
Марка картриджа 

Передбачу-

вана кількість 

заправок/ 

відновлень 

Вартість заправки/ 

відновлення, за од., 

грн., без ПДВ 

Загальна вартість 

заправки/ 

відновлення,  

грн., без ПДВ 

Заповнити Заповнити 

1 Canon 725 115   

2 Canon 737 27   

3 Canon 728 67   

4 HP 19A 14   

5 HP 435A 11   

6 HP 12A  53   



7 HP 53А 11   

8 HP 17A 30   

9 Canon FX-10 40   

10 Brother TN-3480 20   

11 Brother DR3400 Drum 5   

12 Xerox 106R02778 130   

13 Xerox 101R00474 Drum 34   

14 HP 26А 27   

РАЗОМ ВАРТІСТЬ ЗАПРАВКИ/ВІДНОВЛЕННЯ, ГРН.:  

 Таблиця №2 

№ 

з/п 
Найменування послуг 

Один. 

виміру 

Передбачува-

на кількість 

діагностики 

та технічного 

обслуговуван-

ня, за рік 

Передбачувана 

кількість 

поточних 

ремонтів, за рік 

Ціна 

діагностики 

та 

технічного 

обслугову-

вання, грн. 

без ПДВ 

Ціна 

поточного 

ремонту, 

грн. без 

ПДВ 

1 
Лазерний БФП  

Canon MF-3010 
шт. 6 4   

2 
Лазерний БФП  

Canon MF-4410 
шт. 6 3   

3 
Лазерний БФП  

Canon MF-4018 
шт. 2 3   

4 
Лазерний БФП  

Canon MF-216 
шт. 2 4   

5 
Лазерний Принтер  

HP LJ 1020/1022 
шт. 6 3   

6 
Лазерний БФП  

Brother 5500dn 
шт. 2 4   

7 
Лазерний БФП  

Xerox WC 3215/3225 
шт. 6 5   

ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ ДІАГНОСТИКИ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 

ТА ПОТОЧНИХ РЕМОНТІВ БЕЗ ПДВ, ГРН. 
 

 


