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Інформаційна довідка
щодо закупівлі
Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики
предмета закупівлі
№

Найменування товару

Одиниць виміру

Багатофункціональний пристрій
Brother DCP-L2540DNR
(DCPL2540DNR1)

шт

Кількість
19

Багатофункціональний пристрій
лазерний A-3 Canon iR 2520 + тонер

шт

1

Технічні вимоги
№
з/п
1

Найменування товару
Багатофункціональний
пристрій Brother DCPL2540DNR
(DCPL2540DNR1) +
додатковий картридж
Brother TN2375
(Китай)*

Од.
виміру
шт

Кількість
19

Технічні характеристики
Функції
Технологія друку
Максимальний
формат друку
Автоматичний
двосторонній
друк
Мова опису
сторінок
Швидкість друку
Швидкість
виходу першої
сторінки
Максимальна
розподільча
здатність друку
Автоматичний
подавач
документів
Кількість паперу
у лотках подачі/
прийому
Інтерфейси

Друк/ копіювання/
сканування
Лазерна монохромна
А4
Обов`язково
PCL 6, PostScript® 3™
(емуляції)
Не менше 30 стор./хв.
не більше ніж 8,5 сек
Не менш 2400х600 т.д.
Не менш 35 арк.
Не менше 250 аркушів /
100 аркушів.
Не гірше Hi-Speed USB
2.0.,
Ethernet 10/100 Base TX.
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Можливість
кольорового
сканування
Максимальна
розподільча
здатність
сканування
Функції
сканування

Підтримка
операційних
систем для друку
та сканування

Типи носіїв для
друку

Система друку

Комплектація
оригінальними
витратними
матеріалами

Термін гарантії
Розмiри I вага в
упак/без
упаковки

Обов’язково

Не менше 600х2400 т.д.
Сканування в програму ел.
пошти, в програму OCR, у
графічний редактор, в
файл, в Sharepoint,
Evernote. Видалення фону,
ID Scan
Windows XP/Vista/7/8, Mac
OS X 10.7.5, 10.8.x, 10.9.x
або більш пізньої версії,
Linux: CUPS, LPD/LPRng
(середовище x86 и x64)
A4, Letter, A5, A5 (Long
Edge), A6, Executive.
Звичайний папір, тонкий
папір, щільний папір,
більш щільний папір, папір
з вторсировини,
високосортний папір,
наклейки, конверти, тонкі
конверти, щільні конверти
Роздільна система
витратних матеріалів «без
чипів».
Тонер-картридж, що
входить в комплект,
повинен мати ресурс
стандартного тонеркартриджу і не менше 1200
стор.
Фотобарабан ресурсом не
менше 12000 стор.
Додатково Тонеркартридж не менше 2600
стор.
Не менше 36 місяців від
виробника.
567 x 517 x 435 мм (Ш х Г
х В), 14,2 кг / 409 x 398,5 x
316,5 мм (Ш х Г х В), 11,2
кг
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Авторизаційний лист від
виробника
Максимальний формат паперу – А3;
технологія друку – лазерний;
максимальна роздільна здатність друку –
1200х1200 dpi;
максимальна швидкість друку та копіювання
(А4) – 20 арк. за хвилину, А3 – 15 арк. за
хвилину;
функція масштабування при копіюванні,
коефіцієнт масштабування 25-400%;
тип сканування – планшетний; кількість копій
за один цикл – від 1 до 999 арк.;
оптична роздільна здатність сканування – 600
dpi;
частота процесора – 400 МГц;
інтерфейс - USB (тип B) для підключення до
ПК;
функція двостороннього друку;
щільність паперу: касета – 64–90 г/м2 пристрій
ручної подачі – 64–128 г/м2, двосторонній друк
– 64–80 г/м2;
ОС, що підтримуються: Windows 2000/ XP/
Server 2003/ Vista/ Server 2008/ Windows 7
Postscript Level 3 Emulation: Windows 2000/ XP/
Server 2003/ Vista/ Server 2008/ Windows 7, Mac
OS X (версия 10.4 или более новая) UFRII-LT:
Windows 2000/ XP/ Server 2003/ Vista/ Server
2008/ Windows 7, Mac OS X (версія 10.4 або
більш пізня), Linux Mac-PPD: Mac OS X версія
10.4 або більш пізня;
максимальна споживана потужність 1542 Вт;
живлення: 220–240 В постійної напруги, 50/60
Гц;
гарантія – 12 місяців.
В комплект входить оригінальний тонер – CEXV33 Black, ресурсом близько 14500 арк.
Сертифікати

2

Багатофункціональний
пристрій лазерний A-3
Canon iR 2520 +
тонер*

шт

1
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1.1
Товар повинен бути новим та таким, що не був у використанні (надати Лист-гарантію (в
довільній формі) про те, що все запропоноване Учасником обладнання є новим та раніше не
використовувалося).
1.2 Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати вимогам та
стандартам відповідних діючих нормативних документів, що підтверджується наданням копій
відповідних сертифікатів відповідності або декларацій відповідності, чинних на момент подання.
1.3 Кожним учасником у складі тендерної пропозиції подається порівняльна таблиця
відповідності запропонованого товару технічним вимогам Замовника. Для перевірки
запропонованого обладнання технічним вимогам Замовника учасником обов’язково
зазначається в порівняльній таблиці інформація про виробника та модель запропонованого
товару. З метою додержання вимог чинного законодавства України, в тому числі «санкційного
законодавства», учасник в порівняльній таблиці зазначає країну походження запропонованого
товару. У разі відсутності вищезазначеної інформації (вимог), Замовник відхиляє пропозицію
учасника як таку, що не відповідає вимогам тендерної документації.
1.4 Учасник у складі тендерної пропозиції надає гарантійний лист або інший підписаний
документ у довільній формі із гарантією якості товару, що поставляється, за умови виконання
Замовником правил зберігання та експлуатації, на багатофункціональні пристрої протягом 12
місяців. Протягом гарантійного терміну гарантійний сервіс, в тому числі і доставка
несправного/зламаного товару до сервісного центру, здійснюється за кошти та силами Учасника.
По закінченню гарантійного строку відповідні послуги оплачуються та здійснюються Замовником.
1.5 Інформаційна довідка у довільній формі щодо впровадження Учасником заходів
запобігання забруднення навколишнього середовища з обов’язковим зазначенням цих заходів.
1.6 Досвід роботи Учасника повинен бути не менше 3-х років, що підтверджується датою
реєстрації Учасника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців
та громадських об’єднань.
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