
ОБГРУНТУВАННЯ
технічних та якісних характеристик,

очікуваної вартості та/або бюджетного призначення
предмета закупівлі

На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020р. №1266 «Про
внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013р. №631 і від 11 жовтня
2016р. №710».

1. Предмет закупівлі за кодом ДК021:2015, CPV-2015 32320000-2 Телевізійне й
аудіовізуальне обладнання (32324000-0 Телевізори. Телевізор Kivi 65U710KB або його
еквівалент) на 2021 рік;
2. Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-10-23-006582-b;
3. Відкриті торги;
4. Очікувана вартість закупівлі: 274989,00 грн. (Двісті сімдесят чотири тисячі дев'ятсот
вісімдесят дев'ять гривень 00 копійок), в т.ч. ПДВ;

Розрахунок очікуваної вартості проводився із середнього показника ціни на телевізори по
Україні станом на  жовтень 2021р. за посиланням інтернет-ресурсу:

Найменування Призначення Кіль-
кість

Середня
ціна, грн.

Загальна
сума, грн. Джерело

Телевізор Kivi
65U710KB

Для
лекційних
аудиторій

11 24999,00 249990,00
https://hotline.ua/computer/

https://brain.com.ua/
https://rozetka.com.ua/

Всього: 274989,00

5. КЕКВ 3210;
6. Обсяги закупівлі – 11 штук;
7. Термін постачання – з дати підписання договору до 15 грудня 2021 року;
8. Умови оплати – Замовник сплачує Учаснику на його розрахунковий рахунок відповідну
суму за товар протягом 7 (семи) банківських днів з дати підписання Сторонами акту
прийому-передачі товару та/або видаткової накладної.;
9. Умови поставки: доставка товару здійснюється Учасником за його рахунок.
10. Місце поставки: 10008, м.Житомир, бульвар Старий, 7

Товар, що закуповується, повинен відповідати заданим вимогам, або мати кращі
технічні характеристики.

Гарантійний термін сервісного обслуговування має становити не менше 12 місяців
(учасник надає гарантійний лист щодо умов гарантійного обслуговування за підписом
уповноваженої особи).

Учасник має підтвердити наявність сервісного центру або представництва чи іншої
структурної одиниці у м.Житомир, що забезпечить гарантійну підтримку обладнання протягом
визначеного гарантійного терміну шляхом надання довідки з адресою і контактним телефоном у складі
пропозиції та час реагування з моменту звернення в сервісний центр протягом 2-3 годин.

Учасник надає гарантійний лист з вказанням адреси сервісного центру та зазначенням умов
гарантійного обслуговування за підписом уповноваженої особи.

Якщо вийде з ладу певне обладнання, постачальник повинен надати замовнику
аналогічну заміну на весь час гарантійного випадку.

Додаткові послуги (доставка та розвантаження виробів) проводиться за рахунок
Учасника.



Найменування, опис, конфігурації запропонованого товару надаються Учасником у
формі заповненої таблиці згідно з формою, що наведена у даному Додатку (Учасник подає свої
дані в останній колонці таблиці).

Технічні (якісні) вимоги

до предмета закупівлі за кодом ДК021:2015 - 32320000-2 Телевізійне й аудіовізуальне
обладнання (32324000-0 Телевізори. Телевізор Kivi 65U710KB або його еквівалент – 11 штук)

32324000-0 Телевізори – 11 шт.

Найменування товару Вимоги замовника, щодо бажаних
характеристик товару

Найменування моделі та
характеристики товару,

запропоновані учасником процедури
закупівлі

Телевізор Kivi
65U710KB або
еквівалент

Тип телевизора не гірше Smart TV,
4K-телевізори
Діагональ экрану не менше 65"
Роздільна здатність екрану не
менше 3840 x 2160
Час відгуку матриці 8mc
Технології поліпшення зображення
HDR, HDR 10+
Тип тюнеру цифровий DVB-T2,
цифровой DVB-C
Потужність динаміків 2 х 12 (24
Вт)
Інтерфейси підключення 4 х
HDMI, Headphone, Антенний, 1 х
оптичний аудіо, 1 х RJ-45, 3 х USB
Wi-Fi так
Bluetooth є
Підтримка Smart TV так
Операційна система не гірше
Android 9.0
Енергоспоживання 145 Вт
VESA VESA (400x200мм)
Гарантія не менше 12 місяців


