Обґрунтування
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,
його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення в межах
закупівлі
1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань, його категорія:
Замовник: Дніпровський міський центр соціальних служб
Код ЄДРПОУ: 21945667
2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним
словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного
лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета
закупівлі (лотів) (за наявності):
ДК 021:2015 38650000-6: Фотографічне обладнання (Проектор)
3.Ідентифікатор закупівлі:
UA-2021-09-23-006096-b
4.Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
Одиниця
виміру

Найменування:

Опис та характеристика товара

Тип: Проектор
Модель: Panasonic PTLX351E
або еквівалент товару
має відповідати якості,
що заявлена у технічній
специфікації Замовника.

шт
Модель: Panasonic PT-LX351E
Призначення проектора: для навчання
Типи проекції: фронтальна, зворотна,
кріплення до стелі
Вид Ультрапортативний, офісний
Технологія відображення DLP, 1 матриця
формат
зображення 1024x768, контраст 7500: 1
Вхідний сигнал 480i, 480p, 576i, 576p,
720p, 1080i, 1080p
Стандарти сигналу NTSC, PAL, SECAM
Оснащення вбудовані динаміки 1 х 8 Вт
Проекційне відстань 1.2 - 13.1 м
Розмір зображення по діагоналі 0.76 7.62 м
Частота розгортки вертикальна 24-85 Гц;
горизонтальна 15-91 Гц
Корекція спотворень - вертикальна
характеристики лампи
Від UHM 240 Вт потужність
світлового потоку 3500 лм
Ресурс лампи 3000 ч, 4000 год в економрежимі
інтерфейси
Відео інтерфейси VGA, HDMI,
композитний
Аудіо інтерфейси RCA-вхід

Кількі
сть
1

2

Інтерфейси зв'язку COM (RS-232)
Вага 2.5 кг
Рівень шуму 37 дБ
Розміри (ШхВхГ) 288х100х230 мм
Загальна характеристика та актуальність завдання (проекту):
Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі розроблені відповідно до наявної
потреби замовника та з урахуванням вимог нормативних документів у цій сфері та з
урахуванням вимог нормативних документів у сфері стандартизації.
Мета проведення закупівлі:
У зв’язку з утворенням денного центру соціально-психологічної допомоги особам,які
постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі.
Розміру бюджетного призначення складає – 16 765,00 (шістнадцять тисяч сімсот
шістдесят п’ять гривень) грн. 00 коп. з ПДВ.
Очікувана вартість становить –16 765,00 (шістнадцять тисяч сімсот шістдесят п’ять
гривень) грн. 00 коп. з ПДВ.
Розрахунок очікуваної вартості здійснювався методом порівняння ринкових цін, а саме:
здійснено пошук, збір та аналіз інформації про ціну Товару, що міститься у мережі Інтернет
у відкритому доступі, у тому числі каталогів з переліком Товарів на сайтах виробників
відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі,
затвердженою наказом Мінекономіки від 18.02.2020 № 275
Посилання
па
процедуру
закупівлі
в
електронній
https://prozorro.gov.ua/tender/ ID: UA-2021-09-23-006096-b
.
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