
ОБГРУНТУВАННЯ 

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного 

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

код 30210000-4 «Машини для обробки даних (апаратна частина)» (Персональні 

комп’ютери на виконання п. 2.1. 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 додаткового обладнання на виконання пункту 2.1. завдань 

регіональної програми інформатизації “Електронна Дніпропетровщина” на 2020–

2022 роки: “Розвиток системи електронного документообігу“. 

 

3. Очікувана вартість предмета закупівлі: 330 000,00 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.  

Запропоновані моноблоки та автоматизовані робочі місця керівника повинні 

бути вироблені відомим світовим виробником, A-Brand (DELL, ASUS, ACER, Lenovo,  

Hewlett Packard, тощо. 

Документи, що підтверджують якість запропонованого товару: 

сертифікати відповідності та/або декларації, гігієнічний висновок. 
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Авторизаційний лист-підтвердження від офіційного дистриб’ютора Microsoft 

в Україні про надання повноважень Учаснику щодо постачання товару, а саме, 

операційної системи  Microsoft Windows 10 Professional x64 Ukrainian OEM (FQC-

08978), що встановлена на моноблоки, наданий для даної закупівлі з зазначенням 

найменування та коду продукту для підтвердження оригінальності ліцензій на 

програмне забезпечення. 

До вартості програмного забезпечення, що пропонується у складі 

запропонованого обладнання, повинні бути включені всі податки та збори, згідно з 

чинним законодавством. 

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 

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 ПК - моноблок  
шт. 10 

12 

 

2 Автоматизоване робоче місце керівника у складі: 

планшет – 1 од.; 

адаптер OTG – 1 од.; 

універсальна мобільна батарея - 1 од. 

шт. 7 12 

 

№ 

з\п 
Найменування Технічні характеристики 

1 ПК - 

моноблок  

Процесор дата релізу не раніше 4 кварталу 2020р. 

Кількість ядер, потоків процесора не менш 2 ядра 4 потоку 

Базова частота процесора: не нижче 2 GHz 

Частота процесора (Turbo-режим): 3.5GHz 

підтримка пам'яті до 64 Gb DDR4-3200, LPDDR4x-3733 

Кеш пам'ять не менш 4 Mb 

Теплова потужність базова не 

більше 
15w 
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Дисплей: не менш 23.8 " 

Розширення екрану: Full HD (1920 × 1080) 

Яскравість екрану: 250 кд / м² 

Особливості дисплея: матовий 

Тип матриці IPS 

Вбудована графіка: 

частота не нижче 1,25 GHz, максимально 

підтримуваний дозвіл не нижче 7680x4320 

@ 60Hz, підтримка OpenCL 2.0 

Тип і частота пам'яті не менш DDR4 2666 МHz 

Попередньо встановлено 

оперативна пам'ять 
не менш 8 ГБ 

Кількість слотів для пам'яті не менш 2 

Макс. підтримуваний обсяг 

пам'яті: 
не менш 16 ГБ 

Тип накопичувача (їй): SSD 

Модель SSD: M.2 PCIe NVMe 

Ємність SSD: не менш 256 ГБ 

Веб камера: не менш 720p HD 

LAN: 1 × Gigabit Ethernet (RJ-45) 

Wi-Fi: не менш 802.11ac 

Bluetooth: не менш 5.0 

Порти і роз'єми, не менше: Бічні порти: 

1x 3.5mm combo audio jack 

1x USB 2.0 Type-A 

1x Kensington lock 

Задні порти: 

1x DC-in 

1x RJ45 LAN jack for LAN insert 

(10/100/1000) 

1x HDMI in 1.4 

1x HDMI out 1.4 

4x USB 3.2 Gen 1 Type-A 

Вбудована акустика: не гірше 2 × 3 Вт 



4 

 

Вбудований мікрофон: так 

Аудіороз'єми: комбінований для навушників / мікрофона 

"Антивор" -захист: слот для замка Kensington 

Модуль безпеки Trusted Platform Module (Firmware TPM) 

Пристрої введення в комплекті: дротова клавіатура, дротова миша 

Блок живлення: не більш 90 Вт 
 

Програмне забезпечення : Попередньо інстальована без активації 

операційна система Microsoft Windows 10 

Professional x64 Ukrainian OEM (FQC-08978). 

Активація  операційної системи повинна 

відбуватися автоматично, без використання 

телефонного та іншого зв’язку,  при 

підключенні до мережі Інтернет. 

Гарантія від виробника     не менше  12 місяців. 

 

 

2 Автоматизо

ване робоче 

місце 

керівника 

Автоматизоване робоче місце керівника у наступній комплектації: 

2.1. Планшет – 1 од.: 

Діагональ екрану  не менш 10.3 " 

Тип матриці  IPS 

Роздільна здатність екрану не менш 1920x1200 

Модель CPU не менш Intel Pentium N5030 

К-сть ядер, шт. не менш 4 

Частота Turbo, ГГц  не менш 1,1 - 3,1 

ОЗУ Обсяг, ГБ не менш 8 

ПЗУ Обсяг, ГБ не менш 128 

Слот для карт пам'яті не менш microSD до 128 ГБ 

Тильна камера, Мп не менш 5 

Фронтальна камера, Мп не менш 2 

Автофокус є 

Бездротові комунікації не менш Wi-Fi, Bluetooth, 3G / 4G LTE, GPS 

Акумулятор не менш Lithium-Polymer, 30 Вт * ч, Час 

роботи до 9,3 год 

Операційна система встановлена виробником планшета ОС 

Windows 10 Pro 
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Порти і роз'єми Комбінований аудіороз'єм, 2 x USB 3.2 Type-C 

Gen1, Слот для SIM-карти 

Комплектація 
Планшет, Клавіатура, Зарядний пристрій, 

Гарантійний талон 

Гарантія від виробника не менше 12 місяців. 

2.2. Перехідник обладнання USB Type-C-3.0A M/F (USB3.0) адаптер OTG – 1 од. 

2.3. Універсальна мобільна батарея - 1 од.: 

Ємність батареї не менше 20000 mAh 

Номінальна ємність не менше 12000 mA * ч (5В 3.6 А) 

Електрохімічна система Li-ion 

Джерело заряду вбудованої батареї USB, мережа 220 В 

Інтерфейси підключення (вхід) не менше USB Type-C, microUSB 

Інтерфейси підключення (вихід) не менше 2 х USB, USB Type-C 

Вхідна напруга не менше 5 V 

Вихідний струм не менше 3,6 А 

Особливості індикатор залишкового заряду, 

підтримка технології швидкої зарядки 

в обох напрямках 
 

 

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. 
 

 

  

  

  

  

 


