
На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 року                

№710 «Про ефективне використання державних коштів» Тендерний комітет 

Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області повідомляє про 

наступну закупівлю: 

Предмет закупівлі - ДК 021:2015 – ДК 021:2015 – 30210000-4 «Машини для 

обробки даних (апаратна частина)» (Персональні комп’ютери в комплекті). 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі – 

технічні та якісні характеристики предмета закупівлі було розроблено відповідно до 

характеристик притаманних даному виду товару. Якість та технічні характеристики 

товару, що є предметом закупівлі, повинні підтверджуватись: Завіреною Учасником 

копію чинного, на момент подання пропозиції, сертифікату відповідності системи 

менеджменту якості виробника персональних комп’ютерів стосовно розробки, 

виробництва та сервісного обслуговування засобів обчислювальної техніки вимогам 

міжнародного стандарту ISO 9001:2015 «Системи менеджменту якості. Вимоги» 

(ДСТУ ISO 9001:2015); Завіреною Учасником копію чинного, на момент подання 

тендерної пропозиції, сертифікату відповідності системи менеджменту якості 

виробника персональних комп’ютерів стосовно розробки, виробництва та 

сервісного обслуговування засобів обчислювальної техніки вимогам міжнародного 

стандарту ISO 14001:2015 «Системи екологічного менеджменту. Вимоги та 

настанови щодо застосування» (ДСТУ ISO 14001:2015); Завіреною Учасником 

копію чинного, на момент подання тендерної пропозиції, сертифікату відповідності 

системи менеджменту інформаційної безпеки виробника персональних комп’ютерів 

стосовно розробки, виробництва та сервісного обслуговування засобів 

обчислювальної техніки вимогам міжнародного стандарту ISO 27001:2013 

«Інформаційні технології. Методи захисту. Системи менеджменту інформаційної 

безпеки. Вимоги» (ДСТУ ISO 27001:2013); Завіреними копіями чинних Висновків 

державної санітарно-епідеміологічної експертизи згідно чинного законодавства 

України на запропонований товар, а саме на: комплектуючі та складові системних 

блоків, монітор, клавіатура та миша; Завіреною копію або сканованою копією 

оригіналу декларації відповідності запропонованого товару вимогам наступних 

регламентів: Технічний регламент з електромагнітної сумісності обладнання, 

затверджений Постановою Кабінету Міністрів від 16.12.2015 року №1077 та 

Технічний регламент низьковольтного електричного обладнання, затверджений 

Постановою Кабінету Міністрів від 16.12.2015 року №1067; 
Обґрунтування очікуваної вартості закупівлі -  очікувана варіть розрахована на 

підставі моніторингу цін на аналогічний товар на ринку і складає – 2640000,00 грн.  

Обґрунтування проведення процедури відкритих торгів – процедура 

відкритих торгів обрана відповідно до норм Закону України «Про публічні 

закупівлі» та з урахування інших нормативно-правових актів; 
Оголошення про проведення процедури відкритих торгів - UA-2021-10-11-006570-b. 

 

 


