
 

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 32320000-2 – Телевізійне й аудіовізуальне обладнання (Телевізор) 

        3.Ідентифікатор закупівлі:  
    UA-2021-09-28-001814-b 

       4.Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  

Найменування: Опис та характеристика товара 

Одиниця 

виміру 

Кількі

сть 

 

Телевізор  

Samsung UE55TU7100UXUA 

«або еквівалент» 

 

 

Основні характеристики Samsung 

UE55TU7100UXUA «або еквівалент» 

Bluetooth – Так 

Тип телевізора-LED 

HDR- HDR 10+ 

Діагональ екрану 55'' 

Вид екрану Звичайний 

Тип підсвічування LED 

Роздільна здатність екрану 4К Ultra 

HD (3840x2160) 

Технологія поліпшення зображення 

Crystal Display 

Тип ТВ процесора Crystal Processor 

4K 

Тип тюнера DVB-T2 DVB-C DVB-S2 

Роз'єми 

USB 1 шт 

LAN Так 

HDMI  2 шт 

S/PDIF вихід Оптичний  

Слот для карт PCMCIA (CI+) так 

Мультимедіа 

Smart-TV Так 

Wi-Fi Так  

Браузер Так 

Операційна система Tizen 

шт 2 

https://comfy.ua/ua/flat-tvs/tip_televizora__led/
https://comfy.ua/ua/flat-tvs/tip_televizora__led/
https://comfy.ua/ua/flat-tvs/podderzhka_videorezhima__4k-ultra-hd-3840x2160/
https://comfy.ua/ua/flat-tvs/podderzhka_videorezhima__4k-ultra-hd-3840x2160/
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Версія ОС Tizen 

Особливі функції AirPlay 

Звук 

Сумарна потужність звуку 20 Вт 

Кількість динаміків 2 

Технологія звука Dolby Digital Plus 

Dialog Enhancement 

Габарити та інше 

Пульт в комплекті Стандартний 

(ТМ1240А) 

Настінне кріплення VESA 200х200 

мм 

Споживана потужність 150Вт 

Габарити без підставки (ВхШхГ) 

707,2 х 1230,5 х 59,9 мм 

Габарити з підставкою (ВхШхГ) 778,3 

х 1230,5 х 249,7 мм 

Вага без підставки 13,9 кг 

Вага з підставкою 14,2 кг 

Колір рамки сірий 

Виробник Словаччина 

Комплектація Телевізор Шнур 

живлення Пульт ДК Батарейки 

Інструкція Гарантійний талон 

Гарантійний термін 12 місяців 

 

 

 

 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 – 32 998,00 (тридцять дві тисячі дев’ятсот 

дев’яносто вісім гривень) грн. 00 коп. з ПДВ. 

Очікувана вартість становить –32 998,00 (тридцять дві тисячі дев’ятсот дев’яносто вісім 

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 системі закупівель: 

https://prozorro.gov.ua/tender/  ID: UA-2021-09-28-001814-b 

 

.   

 


