
 

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: IP-телефони (32550000-3 Телефонне обладнання).          

          2. Вид процедури: спрощена закупівля. 

 3. Номер оголошення закупівлі: UA-2022-07-14-007416-a. 

 4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета 

закупівлі: 

1)      IP телефон – 70 од.: 
 

Параметр Технічна вимога 

Тип підключення дротове 

Кількість ліній не менше, ніж 2 

Сигнальні медіа та мережеві протоколи 802.1x, TR-069, LDAP, LLDP, SRTP, DNS, ARP, 

STUN, NTP, TFTP, DHCP, TCP/IP/UDP, 

HTTP/HTTPS, RTP/RTCP, SIP RFC 3261, 

SIMPLE, ICMP, TLS 

Безпека TSL, AES-256, VLAN 802.1x, AES-128, 

MD5/MD5-sess, аутентифікація, захист паролями 

Голосові кодеки G.729AB, G.726-32, DTMF, G.722, G.723.1, 

G.711a/u (64 Кбіт/с) 

Основні функції індикація очікування повідомлення, 

регулювання гучності дзвінка, утримання 

дзвінка, функція «Не турбувати», тристороння 

конференція, очікування виклику, переадресація 

виклику (зайнято, немає відповіді, безумовна), 

перевід дзвінка (супроводжуваний, 

несупроводжуваний) 

Наявність гучного зв'язку база 

Вибір типу звукового сигналу так 

Інтерфейси Fast Ethernet 

Роз'єми RJ45, RJ-9 

Кількість портів RJ-45 не менше, ніж 2 шт. 

Телефонна книга не менше, ніж 500 записів 

Історія дзвінків не менше, ніж 200 записів 

Особливості придушення шуму, передавач DTMF 



Кількість програмованих кнопок 3 

Дисплей так 

Роздільна здатність дисплея не гірше, ніж 132 х 48 

Кольоровість монохромний 

Відключення звуку (Mute) так 

Можливість кріплення на стіну так 

Гарантія Гарантія від виробника не менше 12 місяців, 

починаючи з дати прийняття товару. 

 

2) IP телефон – 10 од.: 
 

Параметр Технічна вимога 

Тип підключення дротове 

Кількість ліній не менше, ніж 4 

Сигнальні медіа та мережеві протоколи LDAP, LLDP, SRTP, PPPoE, TELNET, DNS, ARP, 

SNTP, STUN, NTP, TFTP, DHCP, TCP/IP/UDP, 

HTTP/HTTPS, RTP/RTCP, SIP RFC 2327, SIP 

RFC 3261, IPv6, SIMPLE, ICMP, TLS, 802.1x, 

TR-069 

Безпека TSL, AES-256, VLAN 802.1x, AES-128, 

MD5/MD5-sess, захист паролями 

Голосові кодеки iLBC, G.729AB, G.726-32, DTMF, G.722, 

G.723.1, G.711a/u (64 Кбіт/с) 

Основні функції підтримка резервного SIP-сервера, перехоплення 

виклику, індикація очікування повідомлення, 

регулювання гучності дзвінка, утримання 

дзвінка, автоматичний набір номера, анонімний 

виклик/Відхилення, автовідповідь, перевід 

дзвінка (супроводжуваний, 

несупроводжуваний), функція «Не турбувати», 

тристороння конференція, індикація дзвінка, що 

чекає, очікування виклику, переадресація 

виклику (зайнято, немає відповіді, безумовна) 

Наявність гучного зв'язку база 

Вибір типу звукового сигналу так 

Інтерфейси Bluetooth, Fast Ethernet 

Підтримка PoE так 

Роз'єми RJ45, USB, RJ-9 

Кількість портів RJ-45 не менше, ніж 2 шт. 

Телефонна книга не менше, ніж 2000 записів 



Історія дзвінків не менше, ніж 500 записів 

Відключення звуку (Mute) так, так 

Кількість програмованих кнопок не менше, ніж 5 

Дисплей так 

Діагональ дисплея не менше, ніж 4.3 " 

Роздільна здатність дисплея не гірше, ніж 480 x 272 

Кольоровість кольоровий 

Кількість підтримуваних базою модулей 

розширення 

не менше, ніж 4 

Можливість кріплення на стіну так 

Гарантія Гарантія від виробника не менше 12 місяців, 

починаючи з дати прийняття товару. 

 

Загальні вимоги: 

1. Товар є новим та таким, що не був у використанні (учасник надає Лист-

гарантію про те, що весь запропонований Учасником Товар є новим та раніше не 

використовувалося). 

2. 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. 

3. Учаснику необхідно відобразити детальну специфікацію запропонованого 

Товару, що планується до постачання із обов’язковим зазначенням повного 

найменування виробника, детальних характеристик,  кількості тощо у вигляді 

порівняльної таблиці шляхом заповнення довідки про необхідні фактичні 

технічні характеристики товару. 

4. 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. 



5. Транспортні витрати по доставці товару в місце призначення включені в 

ціну товару (предмет закупівлі). 

6. Тара та упаковка підприємства - виробника. Ціна пропозиції включає 

вартість тари та упаковки.  

7. Товар буде доставлений, перевірений на справність за кошти та силами 

переможця спрощеної закупівлі.  Поставка товару здійснюється за адресою 

Замовника. 

8.  Зауваження з якості та укомплектованості повинні бути усунені протягом 

10 (десяти) днів. 

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 182 500,00 грн., (з урахуванням 

ПДВ). 

 

 
 

 


