
 

ОБҐРУНТУВАННЯ 

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного 

призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

(відповідно до пункту 4¹ постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016           

№ 710 “Про ефективне використання бюджетних коштів”) 

 1. Предмет закупівлі: Системні блоки (код за ДК 021:2015:30210000-4 

Машини для обробки даних (апаратна частина). 

      2. Вид процедури: відкриті торги. 

 3. Номер оголошення закупівлі: UA-2022-07-19-005202-a. 

 4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета 

закупівлі: 

Для потреб Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей проводиться 

закупівля, код за ДК 021:2015:30210000-4 Машини для обробки даних (апаратна 

частина) (Системних блоків) (далі – Товар). 

№ Найменування Обладнання  
Кількість, 

шт. 

1 Системний блок 16 

 

2.Загальні вимоги. 

Товар є новим та таким, що не був у використанні (Лист-гарантія учасника 

про те, що запропонований ним товар є новим та раніше не використовувався). 

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі відповідають вимогам 

та стандартам відповідних діючих нормативних документів, що підтверджується 

наданням  копій відповідних сертифікатів відповідності (декларацій 

відповідності), чинних на момент подання. 

Запропонований товар вироблений відомим світовим виробником, що 

підтверджується наданням Учасником оригіналу авторизаційного листа 

виробника (або його представника в Україні) на Товар. Зазначений лист повинен 

бути адресований Замовнику, та містити інформацію про повноваження від 

виробника      (-ів), що підтверджує право Учасника на постачання товарів у 

відповідності до позицій предмету закупівлі та укладання договору про їх 

постачання на території України із обов’язковим зазначенням найменування та 

номеру процедури закупівлі, інформації щодо партнерських відносин між 

виробником (-ами) та Учасником, підтвердження відповідної гарантійної 

підтримки товару виробником. У разі надання авторизаційного листа від 

виробника (-ів) іноземною мовою, цей лист повинен супроводжуватись 

перекладом на українську мову. Замовник може перевірити статус організації, 

яка видала авторизаційний лист. У випадку надання листа не належним 

представником, пропозиція такого Учасника може бути дискваліфікована. 

Транспортні витрати по доставці товару в місце призначення включені в 

ціну товару (предмет закупівлі). 



Тара та упаковка підприємства - виробника. Ціна пропозиції включає 

вартість тари та упаковки.  

Товар повинен бути доставлений, перевірений на справність за кошти та 

силами переможця торгів. Поставка товару здійснюється за адресою Замовника. 

Зауваження з якості та укомплектованості повинні бути усунені протягом 10 

(десяти) днів. 

 

3. Деталізовані вимоги . 

 

Системні блоки – 16 шт. 

Параметр Технічна вимога 

Формфактор персонального комп’ютера Micro Form Factor габарити забезпечують 

кріплення на моніторі Аll-іn-Оnе 

Процесор Intel Core i3 10-го  

Кількість фізичних ядер: 4,  

Максимальна тактова: 3,9 ГГц,  

підтримка роботи оперативної пам’яті та 

системної плати з частотою 2400 МГц; 

кеш пам'ять 6 МБ. 

Набір системної логіки (чипсет) Q470 

Оперативна пам’ять 8 GB типу DDR4 2666MHz Non-ECC, має 

2 роз’єми, можливість нарощування до 32 

Гб. 

Накопичувач на SSD Об’єм – 256 Гб; форм-фактор – M.2 

Розміри корпусу Висота: 18,2 см 

Ширина: 3.6 см 

Довжина: 17,9 см 

Вага: 1,2 kg 

Відеокарта Intel® UHD 630 Graphics  

Порти системного блока 5 USB 3.1 (1 front, 4 rear) 

1 роз’єм RJ-45 

1 порт DisplayPort  

1 роз’єм HDMI 

1 лінійний аудіо вихід 

Всі порти вбудовані в комп’ютер без 

додаткових перехідників 

Бездротовий зв'язок WiFi; Bluetooth 4.1 

Блок живлення 65Watt  

Відсік 1 внутрішній відсік 2,5 дюйма 



 
 

Примітка: всі посилання на конкретну марку, виробника, фірму, патент, 

конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, 

слід читати з виразом „ або еквівалент”. 

 

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: 

       Розмір бюджетного призначення визначено відповідно до Закону України 

«Про Державний бюджет України на 2022 рік», кошторису КРАІЛ на 2022 рік за 

бюджетною програмою КПКВК 0418010 «Керівництво та управління у сфері 

регулювання азартних ігор та лотерей» з урахуванням середньої ринкової 

вартості аналогічних товарів, наданих цінових пропозицій і граничних сум 

витрат для бюджетних установ, визначених постановою Кабінету Міністрів 

України від 04.04.2001 № 332. 

6. Обґрунтування очікуваної вартості закупівель: 

Розрахунок очікуваної вартості визначено на підставі середньо ринкової 

вартості аналогічних товарів, цінових пропозицій та граничних сум витрат для 

бюджетних установ, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 

04.04.2001 № 332. Очікувана вартість закупівлі 366 400,00 грн., (з урахуванням 

ПДВ). 

 

 
 

Додатково Наявність апаратного модуля Trusted 

Platform Module (TPM) версії 2.0 

(Hardware based security - TPM 2.0). 

Клавіатура та маніпулятор  «Миша» Тип сенсору – оптичний, підключення – 

провідне, з одним колесом та двома 

кнопками, роздільна здатність сенсора – 

800 dpi, інтерфейс USB 

Програмне забезпечення Операційна система Microsoft Windows 10 

Professional, яка має позитивний 

експертний висновок Державної служби 

спеціального зв’язку та захисту 

інформації України в галузі технічного 

захисту інформації 

Гарантія 12 місяців, наявність можливості 

контролю терміну гарантії за допомогою 

сайту виробника, по серійному номеру. 

Учасник у складі тендерної пропозиції 

надає лист від виробника, адресований 

Замовнику стосовно інформації щодо 

терміну гарантії та авторизованих 

виробником сервісних центрів на 

території України. 


