ОПРИЛЮДНЕННЯ
обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного
призначення
№
з/
п

1.

Код ДК
021:2015
Іденти-фікатор
Найменування
закупівлі:
предмету
закупівлі
ДК 021:2015:
UA-2021-05-21-010540-b
32260000-3
"Обладнання
для
передавання
даних"
(Апаратура для
обміну
інформації
мережею
бездротового
зв'язку –
термінал)

Обґрунтування

Од.
вимір
у
шт

Кількість

180

Обґрунтування технічних та якісних характеристик

Характеристики терміналів Xiaomi Redmi 9A 4/64GB (Global
ROM + OTA) , або (Motorola E7 Plus 4/64GB (PAKX0008RS) ,
Samsung Galaxy.)
Апаратура для обміну інформації мережею бездротового
зв'язку – термінал
Код ДК 021:2015 - 32260000-3 "Обладнання для передавання
даних"
Дисплей
від 6,5 дюймів
Тип матриці IPS,PLS
Роздільна здатність екрану
від 1600х720 мП
Ємність акумулятора від 5000 mAh,
Операційна система
від Android 10
Оперативна пам'ять
від 4 Гб
Кількість ядер 8
Частота центрального процесора
від 2,0 ГГц
Процесор
MediaTek Helio G25 ,
Qualcomm Snapdragon 460 або краще
Тип ядра

Cortex-A53 (64bit), Kryo 240 460 або краще

ВідеоядроPowerVR GE8320 , Qualcomm Adreno 610 або краще
Вбудована пам'ять
від 64 Гб
Кількість SIM-карт
2
Стандарти зв'язку
2G(GPRS/EDGE) 3G
(WCDMA/UMTS/HSPA) 4G (LTE)
Стандарти Wi-Fi
802.11 a/b/g/n/ac Dual Band
Навігаційна система GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo , A- GPS
Bluetooth
Версія 5.0
Мова інтерфейсу ( прошивка) українська

Обґрунтування розміру
бюджетного
очікуваної
призначення
вартості за
одиницю, грн.
Визначення
очікуваної
вартості закупівлі
здійснене на
підставі
проведеного
вибіркового
моніторингу цін
станом на
20.05.2021 р. у
електронній
системі
закупівель
Прозорро по
Дніпропетровськ
ої області та на
підставі відповіді
на запит
постачальника
відповідної
продукції

774000,00 грн. з
ПДВ

Комплектація Смартфон, акумулятор всередині терміналу,
зарядний пристрій, кабель синхронізації, керівництво
користувача, гарантійний талон
Аксесуари
Захисне скло міцність 9Н,товщина 0,3мм ;
чохол протиударний
Гарантійний термін
1 рік та більше
Обслуговування
офіційний сертифікований сервісний
центр на території м. Дніпро
Рік випуску товару – не раніше 2021р.
** Якісні та кількісні характеристики до предмету закупівлі
повинні відповідати або бути ліпшими за показники.

