
ДН ІП РО ВСЬКА М ІСЬКА 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: Персональний комп'ютер (системний блок, монітор, 
клавіатура, 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: 2 комплекта.
8. Місце поставки товарів: 49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вулиця 
Шевченка, 11.
Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги: ІІА-2022-09-15-005176-а 
Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
52 050,00 грн (П’ятдесят дві тисячі п’ятдесят 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 "Ргогогго" 
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 07.11.2022 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 Компонент Найменування, технічні характеристики продукції,

що вимагаються Замовником
^Комп’ютер HP Bundles 260 G4 DM/ Core ІЗ-IOIIOU/ 8GB/ 256GB SSD/ noODD/ ВТ/ WiFi

+ Monitor 23.8" P24v (44F16ES)
1 Процесор Процесор 10 покоління (не нижче) іЗ-10110U не меньше 2 

ядер частота на менше 2,10 GHz
2 Відеокарта Відеокарта Intel® HD Graphics
3 Оперативна пам’ять 8GB типу DDR4 не менше 2666MHz
4 Жорсткий диск 880 Не менше 256 GB SSD М.2 NVME
5 Корпус Висота: не більше 3,42 см 

Ширина: не більше 17,5 см 
Глибина: не більше 17,7 см

6 Блок живлення Power Supply не більше 65 Вт 90 PSU
7 Порти системного 

блока
Не менше 3 USB 3.1 Genl 
Не менше 3 USB 2.0 
1 роз’єм USB 3.1 type-C 
1 роз’єм RJ-45 
1 порт Serial 
1 порт VGA 
1 роз’єм HDMI 1 
1 лінійний вихід

8 Програмне
забезпечення

Windows 10 Pro

9 Додатково
Модуль TPM 2.0
Мережевий адаптер
Gigabit Network Connection; WiFi ас + ВТ 4.2

10 Монітор Порти підключення монітора 1 х VGA, 1 х HDMI 1,4 
(HDCP support)
Дисплей 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
VESA кріплення системного блока на VESA кріпленні
монітора

11 Кріплення для ПК на 
монітор

Спеціалізоване кріплення з фіксацією для ПК на VESA 
кріплення монітора



12 Клавіатура та Клавіатура Multimedia Keyboard- (QWERTY) -  Black USB
маніпулятор «миша» повнорозмірна,

з цифровим блоком, латинсько-кирилична, з нанесеними
літерами латинського 
(US International) та українського алфавітів 

Маніпулятор «Миша» Optical Mouse Black USB 
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


