
Департаментом забезпечення діяльності виконавчих органів
Дніпровської міської ради (далі - Департамент) планується закупівля 
Поточних сканерів за кодом ДК 021:2015: 30230000-0 - Комп’ютерне 
обладнання.

З метою попереднього аналізу ринку потенційних надавачів зазначених 
послуг, якісного формування тендерної документації та забезпечення 
ефективності майбутньої закупівлі Департаментом було прийнято рішення 
про проведення попередніх ринкових консультацій.

У зв’язку із встановленими обмежувальними протиепідемічними 
заходами, обумовленими поширенням на території України гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, 
проведення офіційної наради з метою обговорення технічного завдання, 
очікуваної вартості та умов майбутньої закупівлі наразі є неможливим.

Враховуючи викладене, суб’єктам господарської діяльності та іншим 
особам, зацікавленим у постачанні зазначеного товару, необхідно надати свої 
пропозиції та зауваження щодо умов закупівлі на електронну адресу 
уповноваженої особи Департаменту upov.osoba.dmr@gmail.com до 10.11.2021 
включно.

Джерело фінансування майбутньої закупівлі - місцевий бюджет.

Місце надання послуг: 49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, 
просп. Д. Яворницького, буд. 75.

Строк надання послуг: до 10.12.2021.

Умови оплати та валюта розрахунків: Оплата Товару здійснюється 
Покупцем протягом 14 (чотирнадцяти) робочих днів після отримання Товару на 
підставі видаткової накладної у національній валюті України при наявності 
відповідних бюджетних призначень, шляхом безготівкового перерахування 
відповідної суми на поточний рахунок Продавця.

Уповноважена особа: начальник відділу з господарських питань 
організаційно-господарського управління департаменту забезпечення 
діяльності виконавчих органів Дніпровської міської Лещенко Вадим 
Олександрович, e-mail: upov.osoba.dmr@gmail.com, тел. 056-745-74-80.

Технічні та кількісні (якісні) вимоги до предмета закупівлі:

Xerox DocuMate 6440 або еквівалент *
Тип пристрою протяжний кольоровий 

сканер, із функцією стандартної перевірки, 
двостороннє однопрохідне сканування. Тип 

сенсора-CCD (Charge Coupled Device),джерело світла LED (light emitting diode) instant
on,колір фону чорний, оптичний дозвіл не більше 600 х 600 dpi, глибина кольору 24-bit 
колір, 8-bit відтінки сірого, І-bit моно. Швидкість сканування: (колір, відтінки сірого, мано, 
200 dpi) не менш 60 сторінок в хвилину і 120 зображень в хвилину; швидкість сканування: 
(колір, відтінки сірого, моно, 300 dpi) не менше 40 сторінок в хвилину і 80 зображень в 
хвилину; сканування однією кнопкою (One Touch) щонайменше 9 програмованих
напрямків; ємність автоподатчика (80 г / m2) не менш 80 аркушів, максимальний формат
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носія не менш 216 х 356 мм, максимальна довжина -  2997 мм, мінімальний розмір не більше 
51x51 мм, щільність носія нижній поріг не вище 72 г / m2, верхній поріг не нижче 400 г / 
m2, драйвери сканування TWAIN, ISIS, WIA, ПО в комплекті поставки Nuance OmniPage 
Ultimate, Nuance PaperPort, Nuance Power PDF, Visioneer OneTouch, Visioneer Acuity, 
ABBFYYFineRiader Sprint, функції сканування динамічна обробка зображення, автообрізка 
за оригіналом, видалення плям, вирівнювання зображення, очищення країв, видалення 
порожніх сторінок, автоматичне визначення орієнтації оригіналу, підтримувані ОС 
Windows® 10/8/7 / Vista®/ХР®, USB 2.0 сумісний з USB 3.0 (Ethernet - опція), максимальне 
денне навантаження не менше 6000 сторінок, USB кабель в комплекті поставки обов'язково, 
можливість сканування пластикових карт обов'язково, мінімальні вимоги до ПК: процесор 
Intel Pentium 4 або еквівалент, обсяг оперативної пам'яті від 2 Гб,

Примітки: Інформація, яка подаватиметься учасниками в рамках попередніх 
ринкових консультацій, буде мати конфіденційне ставлення, і буде 
використана на внутрішній основі в рамках проекту. Представлені ідеї 
можуть бути використані (замовником) у  майбутніх закупівлях і бути 
представлені в анонімній формі на діалогових конференціях, у тендерних 
специфікаціях, тощо, у  зв'язку з майбутніми тендерами.

Попередні ринкові консультації проводяться замовником з метою збору 
інформації, не тягнуть за собою ніяких зобов'язань з боку замовника та не є 
гарантією перемоги в майбутній закупівлі.


