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Інформаційна довідка
щодо закупівлі
Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики
предмета закупівлі
№
1

Найменування товару

Одиниць виміру

Кількість

Персональний комп'ютер (Системний блок ASUS UN62210M Intel G4560T /4/ 500Gb/HD4400/BT/WiFi/W10,
Комплект Logitech Cordless MK270 Монітор LG Flatron
20MP48A-P

шт

47

Технічні вимоги
Персональний комп'ютер

Найменування
Процесор
Оперативна пам’ять
Жорсткий диск
Розміри корпусу

Відеокарта

Обов’язкові вимоги
2 ядерний Intel Pentium G4560T (не менше 2.9 GHz, не
більше 35W)
4GB типу DDR4 не менше 2400MHz
500GB 2.5inch Serial ATA (7,200 RPM)
Висота: не більше 18,5 см
Ширина: не більше 3.6 см
Глибина: не більше 17,9 см
Вага: не більше 1,3 kg
Intel® HD Graphics
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Пропановане
2 ядерний Intel Pentium G4560T (не менше 2.9 GHz, не
більше 35W)
4GB типу DDR4 не менше 2400MHz
500GB 2.5inch Serial ATA (7,200 RPM)
Висота: не більше 18,5 см
Ширина: не більше 3.6 см
Глибина: не більше 17,9 см
Вага: не більше 1,3 kg
Intel® HD Graphics
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Порти системного блока

Блок живлення
Програмне забезпечення
Роз’ем
Відсік
Додатково

Дисплей
Розмір видимої області зображення (по
діагоналі)
Співвідношення сторін зображення
Тип панелі, поверхня
Оптимальна роздільна здатність
Коефіцієнт контрастності
Яскравість
Час відгуку

Не менше 4 USB 3.0
Не менше 2 USB 2.0
1 роз’єм RJ-45
1 порт DisplayPort 1.2
1 роз’єм HDMI 1.4
1 лінійний вихід
Power Supply не більше 65Watt
Ubuntu Linux 16.04
1 роз'єм M.2

Не менше 4 USB 3.0
Не менше 2 USB 2.0
1 роз’єм RJ-45
1 порт DisplayPort 1.2
1 роз’єм HDMI 1.4
1 лінійний вихід
Power Supply не більше 65Watt
Ubuntu Linux 16.04
1 роз'єм M.2

1 внутрішній відсік 2,5 дюйма
Модуль TPM 2.0
видалення даних с локального жорсткого диска
через BIOS (Secure Erase)
диски с самошифруванням (Opal, FIPS),
кришка портів (стандартна комплектація),
система оповіщення про о відкриття корпуса
(стандартна комплектація),
пароль для налаштування и BIOS

1 внутрішній відсік 2,5 дюйма
Модуль TPM 2.0
видалення даних с локального жорсткого диска
через BIOS (Secure Erase)
диски с самошифруванням (Opal, FIPS),
кришка портів (стандартна комплектація),
система оповіщення про о відкриття корпуса
(стандартна комплектація),
пароль для налаштування и BIOS

Колір чорний
19,5 дюйма

Колір чорний
19,5 дюйма

широкоекранний формат (16: 9)
TN
1 600 x 900 при частоті 60 Гц
1 000: 1 (номінал)
250 кд / м² (номінал)
5 мс (номінал, від чорного до білого)

широкоекранний формат (16: 9)
TN
1 600 x 900 при частоті 60 Гц
1 000: 1 (номінал)
250 кд / м² (номінал)
5 мс (номінал, від чорного до білого)
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Кут огляду
Підтримка кольорів
Розмір пікселя
Покриття екрану дисплея
VESA
Порти підключення монітора
Кабель DisplayPort
Кріплення для ПК на монитор
Розміри з підставкою
Клавіатура
Маніпулятор «Миша»
Гарантія

160 ° по вертикалі / 170 ° по горизонталі
16,7 мільйонів кольорів
0,27 x 0,27 мм
Антиблікове покриття з жорсткістю 3H
кріплення системного блока на VESA кріпленні
монітора
1 x DisplayPort та 1 x VGA
Входить в комплектацію
Спеціалізоване кріплення з фіксацією для ПК на
VESA кріплення монітора
47,15 см x 16,70 см x 36,89см
Multimedia Keyboard- (QWERTY) – Black USB
Optical Mouse Black USB
12 місяців

160 ° по вертикалі / 170 ° по горизонталі
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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
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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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