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ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА 

ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ 

ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ 

 

Предмет закупівлі:  Комп’ютерну техніку (ноутбук з програмним забезпеченням та сканер) 
ДК 021:2015: 30210000-4 – Машини для обробки даних (апаратна частина) 

 
UA-2021-11-18-002503-b 

Очікувана вартість закупівлі: 82 000,00 грн  з ПДВ 
 
 

Обґрунтування доцільності закупівлі: 

Відповідно до Службової записки Відділу інформаційно-комп’ютерного забезпечення 

Білоцерківської міської ради «Про закупівлю Комп’ютерної техніки (ноутбук з програмним 

забезпеченням та сканер)» за наявною потребою передбачено фінансування в розмірі 82 

000,00 грн.  

Загальний обсяг закупівлі сформований виходячи з потреби. 

Деталі по закупівлі: 

Ноутбук тип Ноутбук Dell Vostro 3515 або еквівалент* 1 шт. та Сканер Xerox або 

аналог 1 штука. Саме такі характеристики моделей визначені  Відділом інформаційно-

комп’ютерного забезпечення Білоцерківської міської ради більш функціональні для 

виконання будь-яких робочих завдань.  

Ноутбук Dell Vostro 3515 або еквівалент*: 

 Vostro 3515 або еквівалент 

Дисплей 15.6" FHD, AMD Ryzen 7 3700U (4.0GHz), 8Gb, SSD512Gb, AMD Radeon RX 

Vega 10, Windows 10 Pro 

Операційна система: 

Ноутбук повинен мати попередньо встановлену ліцензійну операційну систему (ОС) з 

безкоштовними оновленнями Microsoft Windows 10 Professional  

Гарантійний термін: не менше 12 місяців від виробника. 

Сканер Xerox або аналог з еквівалент*: 

Тип сканера: планшетний, роздільна здатність, dpi: 600х600, А3, лазерна кольорова, + 

(USB 3.0), чорний, блакитний, пурпурний, жовтий, 106R03745 Bk, 106R03748 C, 106R03747 

M, 106R03746 Y, PK-дисплей: + (7 "кольоровий, сенсорний), розмір: 590x671x768 

Тому закупівля даного виду товару або еквівалента з не гіршими характеристиками. 

 

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 
При розрахунку очікуваної вартості закупівлі Замовник керувався Наказом 

Мінекономіки від 18 лютого 2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення 

очікуваної вартості предмета закупівлі» та  відповідно до положень Закону України «Про 

публічні закупівлі».  Використовуючи метод визначення очікуваної вартості при 

моніторингу ринкових цін та фактично виділених коштів.  

Вартість закупівлі врахувавши аналіз та коливання ринкових цін та розмір бюджетного 

призначення сформований з урахуванням обсягів наявної потреби цього типу товару 

Закупівля оголошена на 82 000,00 грн.  
 

Уповноважена особа                                                                                        Віта ШИМЧЕНКО 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-18-002503-b
https://hotline.ua/brands/xerox/

