
ОБГРУНТУВАННЯ 

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного 

призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі послуг згідно з ДК 021:2015 

код 30230000-0 «Комп’ютерне обладнання» (Периферійне обладнання на 

виконання п. 4.3. завдань регіональної програми інформатизації “Електронна 

Дніпропетровщина” на 2020–2022 роки) 
 

1.  Замовник 

Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та 

електронного урядування Дніпропетровської облдержадміністрації. 

 

2. Підстави закупівлі 

Керуючись законами України “Про місцеві державні адміністрації”, “Про 

електронні документи та електронний документообіг”, “Про електронні довірчі 

послуги”, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 695 

“Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021 – 2027 

роки”, рішення Дніпропетровської обласної ради від 25.10.2019 № 506-18/VII “Про 

регіональну програму інформатизації “Електронна Дніпропетровщина” на 2020 – 

2022 роки”, доручення голови облдержадміністрації від 05.07.2021 № 08-27/0/35-21 

“Про впровадження безпаперового електронного документообороту на базі 

програмного забезпечення “Автоматизована система управління документами “ДОК 

ПРОФ 3” у Дніпропетровській облдержадміністрації, райдержадміністраціях та 

територіальних громадах (за згодою) Дніпропетровської області” постала 

необхідність у закупівлі периферійного обладнання на виконання пункту 4.3. завдань 

регіональної програми інформатизації “Електронна Дніпропетровщина” на 2020–

2022 роки: “Придбання засобів інформатизації для органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування“. 

 

3. Очікувана вартість предмета закупівлі: 470 000,00 грн (обласний бюджет, 

бюджет розвитку). 

 

4.  Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі 
 

Якість та комплектність товару повинні відповідати вимогам міжнародних 

стандартів якості (ISO), а також стандартам і нормам, діючим на території 

України при поставці товару. Надати гарантійний лист. 

Дата виготовлення товару: 2020-2021 роки.  

Весь товар, що пропонується, повинен бути новим, тобто таким, що раніше 

не використовувався.  

Документи, що підтверджують якість запропонованого товару: сертифікати 

відповідності та/або декларації, гігієнічний висновок. 

Товар обов’язково забезпечується гарантійним ремонтом.  

Гарантійне обслуговування повинно проводитися зазначеними постачальником 

сервісними центрами, авторизованими виробником чи офіційним представником 

виробника (дистриб’ютором). Постачальник зобов’язується здійснювати 
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транспортування до місця проведення гарантійного обслуговування та в зворотному 

напрямку до замовника власним коштом, якщо сервісний центр розташований за 

межами м. Дніпро. 

На товар, що постачається, встановлюється гарантійний строк не менше 

строку, вказаного в технічних вимогах, з дати поставки обладнання. 

Товар, що постачається, повинен обов’язково мати формуляр з гарантійними 

зобов’язаннями на обладнання. 
 

№ з/п Найменування Товару 

 

Одиниця 

виміру 

Кількість Термін 

гарантії 

(міс.) 

1 Багатофункціональний пристрій А4 шт. 23 12 

2 Багатофункціональний пристрій А3 шт. 2 36 

3 Потоковий сканер шт. 10 12 

 

№ 

з\п 
Найменування Технічні характеристики 

1. Багатофункціон

альний пристрій 

А4  

Тип пристрою 
Багатофункціональний пристрій 

(Принтер, сканер, копір, факс) 

Технологія друку Струменева, п'єзоелектрична 

Друк без використання 

картриджів 
Обов'язково 

Кількість кольорів 1 (монохромний друк) 

Максимальний формат А4 

Щільність паперу г/м2 не менше 64-256 

Дозвіл друку не менше 1200 x 2400 dpi 

Швідкість друку ( режим draft) не менше 39 стор./хвил 

Час виходу першої сторінки, не 

більше  
6 сек. 

Автоподатчик для сканування 

документів 

Обов'язково, ємність не менше ніж 35 

листів 

Функція автоматичного 

двустороннього друку 
Обов'язково 

Наявність фронтального лотка 

для завантаження паперу 
Обов'язково 

Ємність лотка для завантаження 

паперу 
не менше 250 листів 

Дозвіл сканера не менше 1200х2400 dpi 

Наявність факсу Обов'язково 

Наявність фронтальних 

ємностей для чорнила 
Обов'язково 

Діагональ сенсорного РК-екрану Не менше 6,1 см 

Підключення до мережі Wi-Fi Обов'язково 

Додатково 
Підтримка  iPrint, Email Print, Wi-Fi 

Direct 

Інтерфейси підключення 
Hi-Speed USB 2.0; Wi-Fi (IEEE 

802.11b/g/n); Ethernet 
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Система захисту від проливання 

чорнила при заправки "Ink Lock" 

або аналогічна 

Обов'язково 

Система захисту від сумісного 

чорнила "Key Lock" або 

аналогічна 

Обов'язково 

Комплект поставки  

БФП, документація, гарантійний 

талон, кабель USB AM/BM довжиною 

не менше 1,8 м., комплект 

оригінальних витратних матеріалів,  

загальним ресурсом не менш ніж на 

11000 ч / б відбитків. 

Тип чорнил Пігментні 

  

Гарантія від виробника 
12 місяців або 100000 відбитків 

(залежно від того, що настане першим)  
 

2. Багатофункціон

альний пристрій 

А3 

Тип пристрою 
Багатофункціональний пристрій 
(принтер, сканер, копір) 

Кількість кольорів 1 

технологія друку струменевий; п'єзоелектричний 

Друк без використання 
картриджів (СНПЧ) 

обов'язково 

Максимальний формат друку не  менше А3 + 

Щільність паперу г/м2 не менше 64-256 

Дозвіл друку не менше  4800 х 2400 dpi 

Швидкість виходу першої 
сторінки 

Не більше 6 сек. 

Швидкість друку монохромна 
(ISO) 

не менш 25 стор. / Хв 

Стандартна завантаження паперу не менш 500 аркушів 

Дозвіл сканера не менш 1200х2400 dpi 

Максимальний формат 
сканування 

не менше  А3 

Автоподатчик для сканування 
документів 

Не менш 50 аркушів 

Інтерфейси підключення 
Hi-Speed USB 2.0 / Ethernet (10Base-T 
/ 100Base-TX); Wi-Fi 

Наявність автоматичного 
двостороннього друку А3 
формату 

обов'язково 

Наявність сенсорного 
кольорового РК-екрану 

обов'язково, діагональ не менше 6,8  
см 

Система захисту від проливання 
чорнила при заправки "Ink Lock" 
або аналогічна 

обов'язково 

Система захисту від змішування 
кольорів при заправки "Key Lock" 
або аналогічна 

обов'язково 

Комплект поставки БФП, документація, гарантійний 
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талон, кабель USB AM/BM довжиною 
не менше 1,8 м., комплект 
оригінальних витратних матеріалів,  
загальним ресурсом не менш ніж на 
7500 ч / б відбитків. 

Тип чорнила пігментні 

Гарантія від виробника 
36 місяців або 350000 відбитків 
(залежно від того, що настане 
першим)  

 

3. Потоковий 

сканер  
Тип сканера потоковий сканер 

Тип матриці CIS 

Джерело світла Світлодіодний джерело світла LED 

Формат A4 

Максимальна довжина сканованих 
матеріалів 

6 096 мм 

Максимальний формат сканованих 
документів 

215,9 х 6 096 мм 

Мінімальний формат сканованих 
документів 

50,8 х 50,8 мм 

Підримувані формати 

A4 (21.0x29.7 cm), A5 (14.8x21.0 cm), 
A6 (10.5x14.8 cm), B5 (17.6x25.7 cm), 
B6 (12.5x17.6 cm), Letter, Postcard, 
Business cards, Plastic cards, Legal, 
Executive, A3 with stitching function 

Щільність паперу  27  -  413 гр./м² 

Наявність ультразвукового 
датчика 

Так 

Дозвіл сканування, dpi , не менше 600х600 dpi 

Швидкість сканування не 

менше: 
  

Чорно-білий текст (А4, 300/200 
dpi) 

35 стр. / хв / 70 зобр. / хв 

Кольоровий текст (А4, 300/200 
dpi) 

35 стр. / хв / 70 зобр. / хв 

Інтерфейс не гірше USB 3.0 

Навантаження в день не менше: 4 000 аркушів / день 

Сумісність з операційними 
системами 

Citrix XenApp 5.0, Citrix XenApp 6.0, 
Citrix XenApp 7.6 and above, Linux, 
Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 
10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.6.8, 
Windows 10, Windows 7 , Windows 7 
x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), 
Windows 8 RT, Windows 8.1, Windows 
8.1 x64 Edition, Windows Server 2008 
(32 / 64bit), Windows Server 2008 R2, 
Windows Server 2012 (64bit), Windows 
Server 2012 R2, Windows Vista, 
Windows Vista x64, Windows Server 
2003 R2, XP Professional x64 Edition 
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Підтримувані формати файлів 
JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, 
searchable PDF, secure PDF, PDF / A 

Формати стиснення файлів 
Hardware JPEG compression, TIFF 
Compression (JPEG (7), CITT G4, 
LZW), PDF Compression 

підтримка драйвера TWAIN, WIA, ISIS (Web download) 

Пристрій автоматичної подачі 
документів 

однопрохідний автоподатчик 

Ємність автоподатчика не менше 50 аркушів 

Двостороннє сканування Так 

Сканування пластикових карт Так 

Сканування документів формату 
А3 

Так 

Сканування пом'ятих і 
пошкоджених док-тов 

Так (спеціальний режим) 

Комплект поставки 

Сканер, компакт-диск з драйверами, 
кабель живлення, керівництво по 
установці, USB кабель, гарантійний 
талон 

Гарантія від виробника 12 місяців  
 

 

Товар повинен відповідати вимогам охорони праці, екології (захисту довкілля) 
та пожежної безпеки. Також Товар повинен мати високу якість матеріалів, 
використаних для його виготовлення, бездоганну обробку, високу якість технічного 
виконання. 

 

  
  
  
  

 


