
Обрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

(відповідно до пункуту 4-1 Постанови КМУ від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне 

використання державних коштів» (зі змінами)) 

1 Назва предмета закупівлі Книжковий сканер (комплект) Microbox 

book2net kiosk production або еквівалент 

30210000-4 - Машини для обробки даних 

(апаратна частина) 

2 Обгрунтування технічних та 

якісних характеристик 

предмета закупівлі 

Технічні та якісні характеристики предмета 

закупівлі визначені відповідно до потреб 

замовника (для забезпечення якісного 

оцифрування документів НАФ, які 

зберігаються в Державному архіві 

Чернівецької області) з урахуванням вимог 

законодавства та вказані в тендерній 

документації до закупівлі 

3 Обгрунтування очікуваної 

вартості предмета закупівлі, 

розміру бюджетного 

призначення 

Очікувана вартість предмета закупівлі 

1 200 000 грн. 

Визначення очікуваної вартості предмета 

закупівлі здійснювалось з урахуванням 

рекомендацій Примірної методики 

визначення очікуваної вартості  предмета 

закупівлі. Затвердженої Наказом 

Мінекономіки від 18.02.2020  № 275, зокрема  

за результатом проведення моніторингу цін 

шляхом пошуку, збору та аналізу 

загальнодоступної інформації про ціни, що 

містяться в мережі Інтернет у відкритому 

доступі, спеціалізованих торгівельних 

майданчиках, в електронних каталогах, в 

електронній системі закупівель «Прозоро» 

тощо. Розмір бюджетного призначення 

відповідно до Програми розвитку архівної 

справи в Державному архіві Чернівецької 

області  на 2021-2023 роки складає 1 200 000 

грн. 

 



 

Державний архів Чернівецької області проводить закупівлю на відкритих 
торгах Планетарного книжкового сканера (комплект) Microbox book2net 
kioskproduction або еквівалент 30210000-4 - Машини для обробки даних 
(апаратна частина), розміщеного в системі електронних закупівель 
ProZorrohttps://zakupki.prom.ua/gov/tenders/UA-2021-08-04-006591-b в сумі 
1200,0 тис.грн. 

       До початку опублікування річного плану на очікувану вартість в системі 
закупівель ProZorro UA-P-2021-08-04-006143-b затверджена Програма 
розвитку архівної справи в Державному архіві Чернівецької області на 
2021-2023 роки  рішення № 12-2/21 ІІ сесіїVIII скликання обласної ради від 
30.03.2021 року. 

Заступником голови тендерного комітету Головатим А.В. складені 
технічні характеристики книжкового сканера, який потрібний для оцифрування 
унікальних, історичних, цінних документів, за зразок  ми моніторили сканери, 
які знаходили на сайтах виробників і які підходять нашій установі як у 
грошовій формі так і у техічному плані, вивчали, читали відгуки і тому 
вирішили придбати саме Планетарний книжковий сканер (комплект) 
Microbox book2net kioskproduction або еквівалент. Ще провели моніторинг 
системи електронних закупівель ProZorro, де такий сканер придбала 
Дніпропетровська ОДА і відгуки у них позитивні і ціна відповідна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/15700588
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