
ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

просп. Дмитра Яворницького, 75, м. Дніпро, 49000, тел. (056) 745 25 95, e-mail: socialpolitika@dmr.dp.ua

ОБҐРУНТУВАННЯ
технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної

вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання Постанови КМУ №710 від 11.10.2016 «Про ефективне 
використання державних коштів» (зі змінами)

1. Найменування замовника: Департамент соціальної політики Дніпровської міської 
ради
2. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: ЄДРПОУ 40506080.
3. Місцезнаходження замовника: 49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, 
проспект Дмитра Яворницького, 75.
4. Категорія замовника: орган місцевого самоврядування.
5. Назва предмету закупівлі: Ноутбук, маніпулятор «миша»
6. Код та назва відповідних класифікаторів предмета закупівлі:
код ДК 021:2015:30210000-4 Машини для обробки даних (апаратна частина).
7. Кількість товарів, виконання робіт чи надання послуг: 7 шт.
8. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 49000, Україна, 
Дніпропетровська область, м. Дніпро, вулиця Шевченка, 11.
Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги: 11А-2022-09-13-004437-а 
Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
182 000,00 грн (Сто вісімдесят дві тисячі гривень 00 копійок).
Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі затвердженої 
центральним органом влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у 
сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета 
закупівлі, а саме: згідно п.1 ч.І розділу III наказу МІНІСТЕРСТВА РОЗВИТКУ 
ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ від 18.02.2020 р. 
№275, із змінами, шляхом пошуку інформації про ціни товарів та послуг, що міститься в 
мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виробників та/або 
постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в 
електронних каталогах, рекламі, прайс-листах, в електронній системі закупівель "Ргоиогго" 
та на аналогічних торгівельних електронних майданчиках.
Розмір бюджетного призначення: передбачено кошторисом департаменту згідно з 
рішенням міської ради від 08.12.2021 р. №2/13 «Про бюджет Дніпровської міської 
територіальної громади на 2022 рік». По КПКВК МБ 0810160 (Керівництво і управління у 
відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних 
громадах) (КЕКВ 3110).
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
Термін постачання товару до 01.11.2022 р.
Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі визначні з урахуванням розпорядження 
міського голови: «Про програмне забезпечення (комп’ютерні програми) та комп’ютерну 
техніку» від 01.11.2021 №54-1/11-р.
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Загальні відомості

№ п/п К ом п он ен т Н ай м ен уван н я , техн іч н і хар ак тер и сти к и
продукції, що вимагаються Замовником

* Ноутбук HP 250 G8 іЗ-1115 G4/8 G/256SSD/UHD/15. б IPS FHD/W10Pro

1 Процесор процесор не нижче Intel® Core™ іЗ-1115G4 
кількість фізичних обчислювальних ядер без 
використання технологій розподілу ресурсів між ядрами 
- не менше ніж 2;
кількість потоків - не менше ніж 4;
з тактовой частотой 3000 MHz и кешем 3-го рівня 6144
KB

2 Оперативна пам’ять об'єм пам'яті - не менше 8GB
3 Жорсткий диск Накопичувач HDD або SSD 

об'єм SSD - не менше ніж 256GB
4 Корпус форм-фактор - мобільний комп'ютер з клавіатурою 

(ноутбук)

5 Програмне
забезпечення

Windows 10 Pro

6 Додатково графічний адаптер 
дискретний або інтегрований;
апаратна підтримка DirectX - не нижче версії 11 .X (де X
- цифра від 0 до 9);
апаратна підтримка OpenGL - не нижче версії 4.Х (де X
- цифра від 0 до 9)

7 Відеомонітор інтегрований з корпусом;
розмір діагоналі - не менше ніж 15,6", з роздільною 
здатністю не менше ніж 1920 х 1080; 
тип матриці -  IPS

8 Веб-камера (за 
наявності)

інтегрована у корпус;
фронтальна - з роздільною здатністю не менше ніж 720 
р (1280 X 720)

9 Батарея е З-cell, 41 Wh Li-ion

10 Звуковий адаптер звуковий адаптер 
інтегрований;
інтегровані мікрофон (за наявності) та динаміки

11 Мережевий
інтерфейс

мережевий інтерфейс бездротової мережі 
інтегрований;
з підтримкою стандартів IEEE - не гірше 802.1 Іп/ас

12 Мережевий адаптер мережевий адаптер Ethernet



інтегрований;
з підтримкою стандартів 100BASE-TX та 1000BASE-T

13 Зовнішні інтерфейси не менше ніж 2 порти USB Туре А версії не нижче 3.0; 
не менше ніж 1 порт USB Туре С версії не нижче 3.0;
не м ен ш е ніж  1 E therne t-п орт  (R J-45); 
не менше ніж 1 HDM I;
не менше ніж 1 порт для підключення гарнітури (роз'єм 
під штекер TRS 3.5 mm)

14 Клавіатура та клавіатура повнорозмірна, з цифровим блоком,
маніпулятор «миша» інтегрована у корпус, латинсько-кирилична, з 

нанесеними літерами латинського (US International) та 
українського алфавітів
маніпулятор типу "миша" технологія - оптична; тип
підключення -
USB-інтерфейс;
кількість кнопок - не менше ніж 3: ліва, права, колесо- 
кнопка для скролінгу

Гарантія 12 місяців

Примітка:
*Усі посилання в тендерній документації на конкретні торговельну марку чи фірму, 
патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або 
виробника, вважати такими, що містять вираз «або аналог».

Уповноважена особа департаменту Лілія НОВІКОВА


