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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 Ноутбуки, ДК 021:2015: 

30210000-4 Машини для обробки даних (апаратна частина) 

Вид та ідентифікатор закупівлі: відкриті торги з собливостями  UA-P-2023-03-16-000143-c 

  Обрунтування розміру бюджетного призначення і очікуваної вартістості 

предмету закупівлі: 

  Кошти в сумі 360 000,00 грн виділені рішенням міської ради від 03.03.2023 р. 

№1556-51/VIII , власні кошти – 30 000,00 грн.  

  Очікувана вартість предмету закупівлі: 390 000 грн. (Триста дев’яносто  тисяч 

грн. 00 коп.) 

  Обгрунтування технічний та якісних характеристик предмета закупівлі: 

Дане технічне завдання складене відповідно до наказу Міністерства освіти і науки 

України від 02.11.2017 № 1440 «Про затвердження Типового переліку комп'ютерного 

обладнання для закладів дошкільної, середньої та професійної освіти» і повинно 

відповідати вимогам наказу. 

№ Назва Технічні характеристики 

Кількі

сть, 

шт. 

1 Персональний 

комп’ютер форм-

фактор-ноутбук 

Форм-фактор: ноутбук; 

Процесор: Intel не нижче i3 11-го покоління або AMD Ryzen не нижче 3000-ї 

серії; 

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 гірше 2,6 GHz., максимальна частота не менше 

ніж 3,5 GHz; 

Графічний адаптер: дискретний або інтегрований;  

Апаратна підтримка DirectX - не нижче версії 12.X (де X - цифра від 0 до 9); 

апаратна підтримка OpenGL - не нижче версії 4.X (де X - цифра від 0 до 9); 

Відеомонітор: інтегрований з корпусом; 

Розмір діагоналі: не менше ніж 15,6", з роздільною здатністю не менше ніж 

1920 × 1080 (Full HD);  

Яскравість: не менше ніж 250 nits; 

Тип матриці: IPS; 

Звуковий адаптер: інтегрований; 

Інтегровані мікрофон та динаміки; 

Оперативна пам’ять: технологія не гірше DDR4; 

Частота пам’яті: не менше 2400 MHz; 

Об’єм пам’яті: не менше ніж 8 GB, з можливістю розширення до 32 GB 

(наявність додатково слоту SODIMM); 

Жорсткий диск:  

Об’єм пам’яті SSD: не менше ніж 256 GB; 

Можливість встановлення додаткового HDD або SSD диска; 

Батарея: ємність не менше ніж 3635 mAh, не менше ніж 10 годин 

автономної роботи;  

Комунікації:  

Наявність Bluetooth та Wi-Fi 802.11b/g/n/a/c та  LAN з підтримкою 

стандартів 100BASE-TX та 1000BASE-T;  

WEB-камера: інтегрована у корпус, роздільна здатність відео – не нижче 

720p (1280 x 720); 
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Зовнішні інтерфейси: не менше 2 x USB 3.1; 1 x USB  3.1 Type-C; 1 Ethernet 

port (RJ-45); 1 х HDMI; 1 х аудіовихід; 

Безпека: підтримка технології TPM, версії 2.0; 

Клавіатура: повнорозмірна, інтегрована у корпус латинсько-кирилічна, з 

нанесеними літерами латинського та українського алфавітів; 

Гарантія: не менше 12 місяців; 

Преінстальоване програмне забезпечення: 

 Операційна система: попередньо встановлена ліцензійна операційна 

система (ОС) Microsoft Windows 11 Pro Ukr з необмеженим 

терміном дії ліцензії, можливість динамічного оновлення 

дистанційно, підтримка роботи у локальній обчислювальній мережі 

з доменною організацією та україномовним інтерфейсом. 

 Преінстальований ліцензійний пакет офісного програмного 

забезпечення на основі ліцензій вільного поширення або 

пропрієтарний з україномовним інтерфейсом, сумісний з обраною 

ОС; 

 Антивірус: Попередньо встановлений антивірус, який забезпечує 

захист у реальному часі від загроз, зокрема вірусів і зловмисних 

програм, які передаються через електронну пошту, програми та 

Інтернет, з необмеженим терміном використання. 

Спеціалізоване програмне забезпечення: 

Програмний засіб для роботи з електронною книгою (підручник, 

методичний посібник тощо), пропрієтарний, з україномовним інтерфейсом, 

з технологією захисту авторських прав DRM, який містить не менше ніж 

200 електронних підручників, що відповідають стандарту МОН України, що 

відповідають навчальній програмі (проінстальованих на комп’ютер), термін 

дії ліцензії не менше 1-го року; 

Всі електронні підручники повинні бути доступними для повноцінного 

використання через єдиний застосунок («середовище»), що підтримує 

наступні функції: 

 оновлення/завантаження електронних підручників через мережу 

Інтернет; 

 автономна робота в режимі без підключення до мережі Інтернет 

(offline); 

 збереження номера поточної сторінки при закритті/зміні 

поточного підручника, та переходу до цієї сторінки при повторному 

відкритті підручника; 

 забезпечення роботи на операційних системах Microsoft Windows 

(версії 10); 
Кожен електронний підручник повинен повністю повторювати за версткою 

(розташуванням малюнків, текстів, шрифтів тощо) друкований 

аналог підручника того ж автора, який має відповідний гриф Міністерства 

освіти України або схвалений для використання у загальноосвітніх 

навчальних закладах, та мати функції: 

 інтерактивного змісту, який забезпечує перехід по 

розділах/параграфах підручника; 

 створення, зберігання нотаток (коментарів) безпосередньо у 

електронному підручнику; 

 повнотекстовий пошук із виділенням кольором знайденого «слова» 

та швидким переходом до наступного\попереднього знайденого 

«слова» у електронному підручнику. 

Програмний засіб для роботи з електронною книгою повинен мати 

схвалення до використання у ЗНЗ (надати посилання на офіційний 

веб-сайт ІМЗО для перевірки такої інформації) 

Примітка: всі посилання на конкретну марку, виробника, фірму, патент, конструкцію 

або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати з 

виразом «або еквівалент».  

Інформація про товар: 
Товар повинен відповідати показникам якості, які встановлюються законодавством 

України, та діючим стандартам, технічним умовам даного виду товару, підтверджується 

сертифікатом якості виробника/походження та/або іншими документами встановленого 



зразка, виданого відповідними органами, які підтверджують якість товару та дійсні на 

території України (копії додаються при постачанні); 

Учасник зобов'язаний : 
1. Учасник повинен поставити Замовнику товар з матеріалів, якість яких повинна 

відповідати встановленим законодавством нормам, сертифікатам виробника та 

іншим нормативним документам; 

2. Товар повинен бути не пошкоджений та мати захисну упаковку та документацію; 

3. Товар має бути новим без зовнішніх пошкоджень, не брудний та повинен 

відповідати заявленому асортименту; 

4. Упаковка повинна бути цілісною, яка відповідає характеру товару зберігаючи 

якість товару під час перевезення з необхідними реквізитами виробника. Вимоги до 

пакування та маркування Товару: Тара та упаковка повинна відповідати вимогам 

встановленим до даного виду товару і захищати його від пошкоджень або псування 

під час перевезення (доставки). У разі поставки неякісного товару замовник буде 

вживати заходи, передбачені чинним законодавством в сфері регулювання 

господарських відносин; 

5. У разі виявлення Замовником невідповідності якості або кількості Товару згідно з 

відвантажувальними документами або документами про якість Товару, Продавець 

за свій рахунок здійснює додаткову поставку належної кількості Товару або його 

заміну на якісний; 

6. З метою підтвердження відповідності товару, що поставляється, технічним 

вимогам, Учасник повинен надати в електронному вигляді (сканованому в форматі 

pdf.) в складі своєї пропозиції також наступні документи: 

 Порівняльну таблицю відповідності запропонованого товару технічним 

вимогам Замовника із обов’язковим зазначенням конкретної моделі 

запропонованого обладнання на персональний комп’ютер форм-фактор 

ноутбук; 

 Копію висновку санітарно-епідеміологічної експертизи на персональний 

комп’ютер форм-фактор ноутбук чинної на дату розкриття пропозиції; 

 Копію декларації про відповідність на персональний комп’ютер форм-

фактор ноутбук чинної на дату розкриття пропозиції; 

 Копію сертифіката експертизи типу на персональний комп’ютер форм-

фактор ноутбук, чинного на дату розкриття пропозицій; 

 Якщо учасник процедури закупівлі не є виробником, для підтвердження 

статусу офіційного представника виробника необхідно надати лист 

авторизації виробника (або його офіційного представника) із зазначенням 

найменування замовника, номера тендера в системі публічних закупівель, 

чинної на дату подання тендерних пропозицій на персональний комп’ютер 

форм-фактор ноутбук та спеціалізоване програмне забезпечення – 

програмний засіб для роботи з електронною книгою; 

 

Доставка товарів, завантажувально-розвантажувальні роботи здійснюється за 

рахунок постачальника, учасник несе повну відповідальність за свій товар, до моменту 

поставки його замовнику. 

Учасник гарантує, що товар за предметом закупівлі, запропонований учасником у 

складі пропозиції, не ввезений та не буде ввезений на митну територію України в митному 

режимі імпорту товарів з російської федерації/республіки білорусь. 

 

 

 


