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ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДК 021:2015 30230000-0 Комп’ютерне обладнання
(Оснащення ресурсних кімнат)
Опис та характеристика
Назва товару

Оснащення
ресурсних
кімнат

Технічні та якісні характеристики
1.Портативний комп'ютер (ноутбук)
Ноутбук Acer TMP215 або аналог
Дисплей: діагональ: 15,6";
- матриця: FULL HD ;
- співвідношення сторін: 16:9;
- роздільна здатність не гірше Full HD:
1920х1080;
- покриття: матове (антиблікове);
Процесор : - тип -Intel Core i3 8-го покоління;
- кількість фізичних ядер не менше ніж - 2;
- тактова частота не менше ніж – 2,93 ГГц;
- кеш пам’ять не менше ніж - 4 Мб .
Корпус : Захищений відповідність стандарту
MIL-STD 810G;
Блок живлення : 3-pin 45 W AC adapter
Оперативна пам’ять: - об’єм пам’яті не
менше ніж – 4 Гб (з можливістю розширення до
16 Гб);
- тип пам’яті –DDR4
Дискова підсистема : Жорсткий диск:
- місткість – не менше ніж 500 Гб;
- тип інтерфейсу – 7200 об/хв SATA
Відеокарта : - інтегроване в процесор графічне
ядро Intel® UHD Graphics 620;
Аудіо система: - інтегрована HD-Audio,
інтегровані стереодинаміки;
Мережевий адаптер : - не гірше, ніж
інтегрований 10 / 100 / 1000 Mбіт;
- не гірше, ніж інтегрований WLAN 802.11ac;
Зовнішні порти : - не менше 1 x USB 3.1 Type
C;
- не менше 1 x USB 3.1; - не менше 2 x USB
2.0; - не менше 1 х HDMI;
- SD card-reader; - не менше 1 х VGA;
- не менше 1 х RJ-45; 1 x комбінований
аудіопорт;
Веб-камера : в наявності
Оптичний привід :- DVD+/-RW
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Безпека : Наявність модулю ТРМ 2.0;
Маніпулятор типу "миша"
технологія – оптична;
кількість кнопок –2 (дві): ліва, права, колесо
для скролінгу;
інтерфейс – USB;
Клавіатура : розмір, кількість кнопок –
стандартна з підтримкою англійської мови та
кирилиці;
Термін гарантії : 36 місяців від виробника.
2. Пристрій для читання і запису оптичних
носіїв — 1 шт
Зовнішній або вмонтований; підтримка
зчитування і запису інформації; тип інтерфейсу USB 2.0 або еквівалентний (для зовнішнього); електроживлення пристрою
забезпечується шиною USB (для
зовнішнього); сумісний з персональними
комп'ютерами вчителя та учнів, підтримує їх
завантаження з оптичного диска; набір оптичних
дисків типу DVD-RW або DVD+RW із місткістю
- не менше 4 GB, сумісний з усіма
передбаченими цією специфікацією пристроями
для читання і запису оптичних носіїв; флешнакопичувач ємністю не менше 16 GB
Гарантія не менше 12 місяців.
3. Акустична система - 1 шт
Акустична система 2.0, деревина (МDF), 2х10 Вт
(RMS)
Гарантія не менше 12 місяців
4. Основне преінстальоване програмне
забезпечення персонального комп'ютера
(ноутбука) вчителя - 1 шт
Операційна система: попередньо встановлена
ліцензійна операційна система (ОС) з
безкоштовними оновленнями Microsoft Windows
10 Professional Ukrainian, з підтримкою роботи у
локальній обчислювальній мережі з доменною
організацією та україномовним інтерфейсом;
наявність україномовної підтримки від
виробника на території України; повноцінна
підтримка роботи користувачів з особливими
потребами; безкоштовне оновлення на весь
період функціонування, але не менше 5
років; можливість динамічного оновлення
дистанційно; наявність дистанційного робочого
столу.
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Пакет програмних засобів офісного
призначення: преінстальований ліцензійний
пакет офісного програмного забезпечення на
основі ліцензій вільного поширення або
пропрієтарний з україномовним інтерфейсом,
сумісний з обраною операційною
системою; наявність україномовної підтримки
від виробника на території України; підтримка
роботи з найбільш розповсюдженими файловими
форматами, а також вбудований додаток для
роботи з електронною поштою.
Набір преінстальованого програмного
забезпечення: антивірусне програмне
забезпечення (за необхідністю); програмний засіб
для роботи з електронною книгою (підручник,
методичний посібник тощо) на основі ліцензій
вільного поширення або пропрієтарний з
україномовним інтерфейсом з технологією
захисту авторських прав.
5. Спеціалізовані комп'ютерні ігри для
розвитку логіки - 1 шт
Призначення - збагачення активного
словникового запасу словами певних лексичних
тем, розвиток математичного мислення дітей.
6 . Комп'ютерна логопедична програма для
корекційної роботи - 1 шт
Призначення - забезпечення корекції загального
недорозвинення мовлення у дітей старшого
дошкільного та молодшого шкільного віку.
Вимоги: можливість ефективно працювати над
формуванням просодичних компонентів мови,
правильної вимови звуків, фонематичних
процесів, лексико-граматичних засобів мови
7. Багато-функціональний пристрій для
друку, сканування, копіювання - 1 шт
Призначення - забезпечення друкування,
сканування та копіювання
матеріалів. Вимоги: лазерне монохромне
друкування формату А4 (чорно-білий або
кольоровий) з роздільною здатністю від 600 dpi
(точок на дюйм); сканування формату А4 з
роздільною здатністю - від 600 × 1200 dpi, з
під'єднанням через інтерфейс USB.
Гарантія не менше 12 місяців
8. Мультимедійний проектор - 1 шт
Cвітловий потік не менше 2500 ANSI люменів;
роздільна здатність проектора повинна бути не
менше XGA (1024 х 768 пікселів) або WXGA
(1280 х 800 пікселів); аспектне співвідношення
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4:3 або 16:9, 16:10; ресурс роботи лампи не
менше 5000 годин в стандартному режимі;
проектор повинен комплектуватись підвісом;
проектор встановлюється на спеціальному
підвісі, який кріпиться безпосередньо над
верхнім краєм інтерактивної дошки до стіни або
до стелі; відстань від об’єктива проектора до
площини проекції не більше 1 метра; довжина
інтерфейсного кабелю - не менша, ніж
необхідна для підключення пристрою до
портативного комп'ютера вчителя у місці його
встановлення; підключення здійснюється до
графічного адаптера портативного комп'ютера
вчителя; гарантія на проектор не менше 3-х
років; гарантія на лампу проектора не менше 1го року або 1000 годин в робочому режимі.
Монтаж, інсталяція та налаштування
обладнання
9. Інтерактивна дошка для навчальновиховної роботи - 1 шт
З можливістю писати маркером.
Призначення - забезпечення демонстрації
зображень.
Вимоги: робоча поверхня - 1624 × 1160 мм,
діагональ - 1990 мм;
внутрішня розподільна здатність - 1074 точок
(ліній) на см;
кріплення до стіни; послідовний порт RS-232 або
USB 1.1/2 для зв'язку з комп'ютером; кабель для
підключення (у комплекті); наявність радіопорта
для бездротового планшета вчителя та пультів
тестування.
Гарантія не менше 12 місяців
 Примітка: Дане технічне завдання складено відповідно до Типового переліку
спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми
потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних класах закладів загальної
середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від
23.04.2018 № 414.
1. Товар має постачатися і розвантажуватись транспортом та силами Учасника за
заявками Замовника на адресу управління з наданням копії документів для підтвердження
якості товару.
2. Учасник визначає ціну на товар, який він пропонує поставити за Договором, з
урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також витрат на
страхування, транспортування, завантажування, розвантажування, занос в приміщення та
інших витрат, визначених законодавством.
3. Інформацію про відповідність запропонованого до поставки Товару технічним
вимогам Замовника, учасник підтверджує під час проведення процедури закупівлі, шляхом
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надання сканованих копій наступних документів, завірених печаткою учасника (у разі її
наявності):
3.1. Гарантійний лист від Учасника про постачання нового обладнання належної
якості відповідно до умов технічного завдання цінової пропозиції з інформацією щодо умов
та термінів гарантійного та сервісного обслуговування Товару.
3.2. Порівняльна таблиця відповідності запропонованого товару технічним вимогам
Замовника (обов‘язково зазначається виробник, модель (артикул) для можливості
перевірки запропонованого обладнання технічним вимогам Замовника у разі відсутності
зазначених вимог, Замовник залишає право відхилити пропозицію).
3.3. Копію листа(ів) від виробників або їх офіційних представництв в Україні
запропонованого Учасником обладнання, для даної закупівлі із зазначенням найменування
замовника, номера тендеру в системі публічних закупівель, назви та юридичної адреси
учасника, який(і) підтверджує статус учасника як партнера виробника, чинного на дату
подання тендерних пропозицій.
3.4. Копію висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на комп’ютери,
дійсні на дату подання тендерних пропозицій.
3.5. Довідка в довільній формі про наявність у учасника сервісного центру у м. Києві
з наданням інформації про його місцезнаходження, контактні телефони, П.І.Б. та посада
відповідальної особи учасника, що буде здійснювати зв'язок із Замовником у разі укладення
відповідного договору.
3.6. Програмне забезпечення - операційна система повинна бути попередньо
інстальована на персональні комп’ютери, офісний пакет повинен бути попередньо
інстальований, спеціалізоване програмне забезпечення (за наявності) повинне бути
попередньо інстальоване на комп’ютери.
3.7. Гарантія має бути надана безпосередньо Постачальником обладнання
(обов’язково надається П.І.Б. та посада відповідальної особи учасника, що буде
здійснювати зв'язок із Замовником у разі укладення відповідного договору). За жодних
умов, постачальник не може перекладати відповідальність за поломки і несправності на
будь-яких третіх осіб. Треті особи можуть нести відповідальність за поломки і несправності
перед Постачальником, але не перед Замовником.
3.8. Гарантія на комп’ютер (все обладнання, що входить до його комплектації), має
бути не менше ніж 12 місяців.
3.9. Протягом всього гарантійного терміну, у разі такої потреби, вивіз техніки від
Замовника на гарантійне обслуговування чи ремонт і повернення її Замовнику має
здійснюватися транспортом Постачальника за його рахунок.
3.10. Гарантій лист від учасника, що транспортні витрати, необхідні для ремонту та
сервісного обслуговування техніки, що постачається, здійснюється за рахунок
постачальника протягом терміну гарантійного обслуговування.
3.11. Все програмне забезпечення повинно бути попередньо інстальованим на ПК та
ліцензійно чистим.
3.12. Лист у довільній формі щодо відсутності учасника у списку досвіду співпраці з
контрагентами із негативною ознакою на сайті http://kyivaudit.gov.ua.
Відповідно до листа Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 03.02.2017 №002-40 щодо мінімізації ризику співпраці з
несумлінними контрагентами, зриву процесу закупівель, при розгляді та оцінці пропозицій
Учасника Замовник може застосовувати інформацію, викладену належним чином у
документальному форматі в розділі «Досвід співпраці з контрагентами» інтернет-порталу
«Київаудит».
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4.Інформаційна довідка у довільній формі, на фірмовому бланку, підписана
уповноваженою посадовою особою учасника про те, що товар, запропонований Учасником
не внесено до Переліку товарів, заборонених до ввезення на митну територію України, що
походять з Російської Федерації, згідно Постанови Кабінету Міністрів від 30.12.2015 №1147
«Про заборону ввезення на митну територію України, що походять з Російської Федерації»,
зі змінами чинними на момент подання тендерної пропозиції.
5. Строк поставки товару – 2019 р., протягом 30 календарних днів з дати укладення
договору.
6. Місце поставки товарів: за місцезнаходженням закладів освіти Печерського
району.
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