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Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, 

очікуваної вартості предмета закупівлі 
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Назва предмету закупівлі 

 

Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки:  

Лот 1 Перезарядка тонерів для різографа RISO CV3030 

Лот 2 Заправка та відновлення картріджів 
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Обгрунтування технічних та якісних 

характеристик предмета закупівлі 

       Лот 1    Для надання послуги з перезарадки тонерів, 

учасник повинен в своїй тендерній пропозиції врахувати 

технічну характеристику різографа RISO CV3030. 

Кількість та місце надання послуг: 1 послуга м. Одеса, вул. 

Семінарська, 5 

 

Перезарядка тонера включає в себе: 

       - наповнювання тонера об’ємом не менше заводської 

норми; 

       - заміну контрольного чіпа (при наявності); 

        - заміна туби з тонером. 

№ з.п. Найменування послуги 
Кількість 

перезарядок 

1 
Перезарядка тонера для 

різографа RISO CV3030 
23 

 

             Всі витратні матеріали щодо перезарядки тонера  

обов’язково повинні відповідати технічним вимогам, 

характеристикам і комплектації, бути новими та 

оригінальними ( не бути такими, що вживалися чи 

експлуатувалися ), мати оригінальну упаковку. 

             Витратні матеріали щодо перезарядки тонера  

повинні містити маркування відповідно до стандартів 

виробника,  яке надає змогу ідентифікувати його, його 

походження, дату виробництва. Гарантія та термін не 

менше 12 місяців. 

Лот 2  

У вартість послуг з заправка та відновлення картріджів 

входить вартість витратних матеріалів: тонера, чипа, 

фотобарабана, ущільнювача, мастила, полірувальних 

паст, тощо. 

Заправка картриджа включає в себе: 

первинне тестування картриджа; 

повне розбирання картриджа та очистка від залишків 

тонера; 

повну (об’єм визначається за моделлю картриджа) 

заправку тонером, якість якого відповідає технічним 

умовам виконання таких послуг; 

заміну чипа (у разі наявності); 

тестування заправленого картриджа. 

 

Заправка з відновленням картриджа включає в себе: 

первинне тестування картриджа; 

повне розбирання картриджа та очистка від залишків 

тонера; 

заміну фотобарабана та інших зношених частин 

картриджа; 

повну (об’єм визначається за моделлю картриджа) 



заправку тонером, якість якого відповідає технічним 

умовам виконання таких послуг; 

заміну чипа (у разі наявності); 

тестування відновленого і заправленого картриджа. 

У разі якщо картридж не підлягає подальшій заправці 

та/або відновленню – він повертається Замовнику разом із 

відповідним актом.  

Вимоги до тари та упаковки – картриджі повинні 

упаковуватись у герметичні світлонепроникні пакети.  

Гарантійний термінна витратні матеріали та запчастини 

повинен становити не менше 12 місяців.  
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Обгрунтування очікуваної вартості предмета 

закупівлі, розмір бюджетного призначення 

 

Лот 1    Послуг з  перезарядка тонера для різографа RISO 

CV3030, очікувана вартість предмета закупівлі:   20 000,00 

грн. 

Лот 2 Заправка та відновлення картриджів-1 010 500,00 

грн. 

 

 

 

 

 

 


