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ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО 
ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ (відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 

№ 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами) 

            НАЙМЕНУВАННЯ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ КОДУ ДК 021:2015 

: НОУТБУКИ ДЛЯ НУШ, ДК 021:2015: 30210000-4 МАШИНИ ДЛЯ ОБРОБКИ ДАНИХ 

(АПАРАТНА ЧАСТИНА) 

ВИД ТА ІДЕНТИФІКАТОР ЗАКУПІВЛІ: ВІДКРИТІ ТОРГИ  UA-2021-08-19-004154-A 

                        Обрунтування розміру бюджетного призначення: 
                         субвенція з державного бюджету місцевому бюжету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної 
середньої освіти «Нова українська школа»-  448 699 грн. (Чотириста сорок вісім тисяч шістсот дев’яносто дев’ять грн.00 коп.); 
                        співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на 
забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»-  50 051 грн. (П’ятдесят  тисяч 
п’ятдесят одна  грн.. 00 коп.) 
                        Очікувана вартість предмету закупівлі: 498 750 грн. (Чотириста дев’яносто вісім тисяч сімсот п’ятдесят грн. 00 
коп) 
                        Обгрунтування очікуваної вартістості предмету закупівлі: Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі 
здійснено на підставі отриманих від потенційних постачальників комерційних пропозицій із зазначенням діючих цін, а також 
моніторингу цін на даний вид продукції на сайтах у мережі Інтернет, які діють на дату прийняття рішення про закупівлю. 
Обгрунтування технічний та якісних характеристик предмета закупівлі: 
Технічні та якісні характеристики визначенні відповідно до потреб замовника та у відповідності до вимог до показників якості, які 
встановлюються законодавством України, та діючим стандартам, технічним умовам даного виду товару. Якість товару має 
підтверджуватися сертифікатами якості виробника/походження та/або іншими документами встановленого зразка, виданого 
відповідними органами, які підтверджують якість товару та дійсні на території України. 
  

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики 
предмета закупівлі (технічне завдання) 

  

N 
з/п 

Назва обладнання Нові Технічні вимоги 

1. 
Персональний комп'ютер форм-
фактора ноутбук: 

 процесор 
не гірше ніж Pentium ; 
кількість фізичних обчислювальних ядер без використання технологій розподілу ресурсів 
між ядрами - не менше ніж 2; кількість потоків – не менше ніж 4; 
базова тактова частота - не менше ніж 2,4 GHz 

корпус 
форм-фактор - мобільний комп'ютер з клавіатурою (ноутбук) 

оперативна пам'ять 
об'єм пам'яті - не менше 8 GB, встановлених при виробництві ноутбуку; 

накопичувач HDD або SSD 
об'єм HDD - не менше ніж 500 GB або SSD - не менше ніж 128 GB 

графічний адаптер 
дискретний або інтегрований; 
  

відеомонітор 
інтегрований з корпусом; 
розмір діагоналі - не менше ніж 15,6", з роздільною здатністю не менше ніж 1920 х 1080,  
тип матриці -  IPS 

веб-камера 
інтегрована у корпус; 
роздільна здатність відео - не нижче 720P (1280 х 720) 

батарея 
ємністю не менше ніж 7.6V 5800mah 

звуковий адаптер 
інтегрований; 
  

мережевий інтерфейс бездротової мережі 
інтегрований; 
з підтримкою стандартів IEEE - не гірше 802.11b/g/n/ac 

мережевий адаптер Ethernet 
інтегрований; 
з підтримкою стандартів 100BASE-TX та 1000BASE-T 

зовнішні інтерфейси 
не менше ніж 2 порти USB 3.0; не менше ніж 1 порт USB 3.1 Type C; 
не менше ніж 1 Ethernet-порт (RJ-45) 
не менше ніж 1 порт VGA або DVI, або HDMI або mini-HDMI; 
не менше ніж 1 порт для підключення гарнітури (роз'єм під штекер TRS 3.5 mm) 



клавіатура 
повнорозмірна, інтегрована у корпус латинсько-кирилична, з нанесеними літерами 
латинського та українського алфавітів 

Основне преінстальоване 
програмне забезпечення 
персонального комп'ютера 
форм-фактора ноутбук: 

Ліцензійна Microsoft Windows 10 PRO україномовна, предінстальована. Активація 
проводиться замовником, ключ активації повинен бути вшитим у BIOS материнської плати 
ноутбука 
Пакет програмних засобів офісного призначення преінстальований ліцензійний пакет 
офісного програмного забезпечення на основі ліцензій вільного поширення або 
пропрієтарний з україномовним інтерфейсом, сумісний з обраною ОС; наявність 
україномовної підтримки від виробника на території України Набір преінстальованого 
програмного забезпечення програмний засіб для управління комп'ютерним класом з 
україном 
антивірусне програмне забезпечення; 

  
Доставка товарів, завантажувально-розвантажувальні роботи здійснюється за рахунок постачальника, учасник несе повну 
відповідальність за свій товар, до моменту поставки його замовнику 

 


