
ПРАВОБЕРЕЖНЕ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ  

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(42788513)  

ОБҐРУНТУВАННЯ  
технічних та якісних характеристик предмету закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної 

вартості предмета закупівлі 

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання 

державних коштів» (зі змінами)) 

Назва предмета закупівлі: ДК 021:2015 - 30210000-4 Машини для обробки даних (апаратна частина) 
(Персональний комп’ютер (системний блок, монітор, клавіатура, маніпулятор «миша», операційна 

система)). 

Вид процедури закупівлі: відкриті торги. 

Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-08-10-005991-a 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  

Персональний комп’ютер (системний блок, монітор, клавіатура, маніпулятор «миша», операційна 
система) –комплект у кількості 11 шт. 

№ 

п/п 

Компонент Найменування, технічні характеристики продукції, що 

вимагаються Замовником 

1. Процесор Процесор 10 покоління (не нижче) і3-10110U не меньше 2 ядер 

частота на менше 2,10 GHz 

інтегрована графіка 
2 Оперативна пам’ять 8GB типу DDR4 не менше 2666MHz 

3 Жорсткий диск SSD Не менше 256 GB SSD M.2 NVME 

4 Корпус Висота: не більше 17,5 см 

Ширина: не більше 3,6 см 

Глибина: не більше 17,9 см 

5 Блок живлення Power Supply не більше 65 Вт 90 PSU 

6 Материнська плата 2 роз’єма М.2 
Не менше 4 USB 3.0 

Не менше 2 USB 2.0 

1 роз’єм RJ-45 
1 порт СОМ 

1 порт VGA 

1 роз’єм HDMI 

1лінійний вихід 

7 Програмне 

забезпечення 
Windows 10 Pro  

8 Додатково  

 

Модуль ТРМ 2.0 

Мережевий адаптер  

802.11 a/b/g/n/ac (1х) і Bluetooth 4 

9 Монітор Порти підключення монітора 1 х VGA, 1 х HDMI 

Колір чорний 
Розмір видимої області зображення (по діагоналі) 23,8 дюйма 

Широкоекранний формат (16:9) 

Тип панелі, поверхня IPS 

Оптимальна роздільна здатність 1920 х 1080 при частоті 60Гц 
Яскравість 250 кд/м² (номінал) 

Час відгуку 5 мс (номінал, від чорного до білого) 

Кут огляду 178° по вертикалі / 178° по горизонталі 
Підтримка кольорів 16,7 мільйонів кольорів 



Розмір пікселя 0,27 х 0,27 мм  

Покриття екрану дисплея  Антиблікове 
Кріплення VESA 

10 VESA Спеціалізоване кріплення з фіксацією для ПК на VESA 

кріпленні монітора 

11 Клавіатура та 

«миша» 

Optical Mouse Black USB 

Multimedia Keyboard- (QWERTY)- Black USB 

 

Очікувана вартість предмета закупівлі: 248508,00 грн. з ПДВ. 

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:  

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося з використанням методів і 
способів, передбачених Примірною методикою визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, 

затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 

від 18.02.2020 № 275, а саме шляхом здійснення пошуку, збору та аналізу загальнодоступної 

інформації про ціни на подібні послуги, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому 
числі на сайтах, торгівельних електронних майданчиках, в електронних каталогах, рекламі, прайс-

листах та в електронній системі закупівель «Prozorro». 

Розмір бюджетного призначення визначено з урахуванням потреби та затвердженого 

кошторису управління на 2022 рік. 


