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ДОДАТОК A – Технічна специфікація 
 

Запрошення від УВКБ ООН Україна до участі в тендері № UKRKI/ITB/2022-022 
для укладення Рамкового договору на поставку ІКТ-обладнання для проектів УВКБ ООН  

в Україні 
 

 
Товари, кількість та специфікація:  

 
№ Опис Одиниця 

виміру 
Загальна 
кількість 

1 Ноутбук: 
 

Процесор (CPU) Один, кількість ядер – не менше 4, кеш-пам'ять  не менше 4Мб. 
Максимальна частота (Turbo Speed) – не менше 3,2 GHz.  

Оперативна пам’ять 
(RAM) 

• Не менше ніж 8 ГБ, тип - не гірше DDR4-2400; 
Можливість встановлення у ноутбук не менше ніж 16 Гб оперативної 
пам’яті. 

Жорсткий диск • Тип HDD, об’єм – не менше ніж 500 Гб, або тип SSD, об’єм – не 
менше ніж 256 Гб 

Вбудовані зовнішні 
порти вводу-виводу 

• Не менше ніж 1 LAN (RJ-45) port; 
• Не менше ніж 3-и USB (не менше ніж 2хUSB 3.0, не менше ніж 

1хUSB Type C), Display Port або HDMI. 
Вбудований 
мережевий адаптер 

• Тип RJ-45, LAN не менше ніж 100/1000 Mbit/s. 
• Wi-Fi 802.11ac 

Вбудована веб-
камера 

Вбудована, не гірше HD 720p 

Вбудований 
аудіоадаптер 

• Не менше ніж з 1 внутрішнім гучномовцем; 
• Аудіопорт 3,5” 

Дисплей Вбудований в корпус з наступними характеристиками: 
• Діагональ екрану – не менше 15,6”; 
• Тип матриці – IPS або VA, світлодіодна (LED) підсвітка; 
• Роздільна здатність - 1920х1080 або більше; 
• Кількість кольорів не менше ніж 16.5 млн; 
• Екран повинен мати антиблікове покриття; 
• Співвідношення сторін: не більше ніж 16:9. 

Безпека • Наявність інтегрованого TPM-модуля (Trusted Platform Module 
hardware) не гірше 2.0.  

• Інтегрований сканер відбитків пальців; 
• Замок безпеки для персонального комп’ютера у комплекті: 

 Тип – з ключем; 
 Трос – сталь, довжиною не менше 1,2 м. 

Клавіатура • Латинсько-кирилічна, з нанесеними літерами латиниці, російської та 
української абеток (наклейки не допускаються). 

Супутнє обладнання • Маніпулятор типу "миша": 
 технологія – оптична; 
 кількість кнопок – щонайменше 3 (три): ліва, права, колесо-

кнопка для скролінгу; 
 тип інтерфейсу – USB. 

• Сумка для персонального комп’ютера (з місцем для блоку живлення 
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та маніпулятора типу "миша"). 
Документальний 
супровід 

• Декларація (сертифікат) відповідності, дійсний на дату розкриття 
пропозиції. 

Відповідність 
сертифікатам та 
стандартам 

• Energy Star, RoHS 

Сумісність • Наявність драйверів для "Операційна система для персонального 
комп'ютера" 

Перед- встановлене 
програмне 
забезпечення 

• На жорсткому диску повинна бути встановлена "Операційна система 
для персонального комп'ютера" та «Пакет офісних програм для 
персонального комп'ютера» без його активації 

Операційна система • Операційна система виробництва Microsoft Windows 10 
Professional, 64-біт, з україномовним інтерфейсом та 
передвстановлена на заводі виробника; OEM 

Пакет офісних 
програм 

• Пакет офісних програм виробництва Microsoft з україномовним 
інтерфейсом:  

     Microsoft Office Home and Business 2019, 64-біт, на умовах 
електронного ліцензування Microsoft (ESD). 

• сумісність з "Операційна система для персонального комп'ютера" 
• Код активації в окремому маркованому конверті  

 
 
 

2 Принтер: 
 

Тип принтеру  Монохромний друк/копіювання/сканування 
• Лазерний або світлодіодний друк 

Робочий ресурс • Не менше 50 000 стор./міс. (максимальне навантаження, А4) 
Формат друку/ 
копіювання/ 
сканування 

• А4-А5 

Швидкість друку А4 • не менше 30 стор./хв. 
Швидкість 
копіювання А4 

• не менше 20 стор./хв. 

Роздільна здатність 
друку 

не менше 600х600 dpi 
•  

Роздільна здатність 
сканування 

• не менше 600х600 dpi 

Об’єм вбудованої 
оперативної пам’яті 

• Не менше 512 Мб 

Функціонал  Двосторонній друк; 
 Автоматична подача оригіналів для сканування; 
 Автоматична подача оригіналів для копіювання; 
 Мережеве сканування; 
 LED-індикатор для відображення статусу пристрою; 

     Виконання налаштувань через веб-інтерфейс 
Інтерфейс  Ethernet не гірше 10BASE-T/100BASE-TX, патч-корд (довжина не 

менше 3 м, роз'єми RJ-45 - RJ-45) в комплекті (у випадку, якщо 
виробник "Багатофункціонального пристрою А4" не постачає 
відповідного патч-корду для мережевого адаптеру, учасник торгів 
буде зобов'язаний доукомплектувати даний пристрій таким патч-
кордом іншого виробника та врахувати його вартість в загальній ціні 
пропозиції); 

 Не менше одного порта не гірше USB 2.0, інтерфейсний кабель в 

Шт. 100 



Page 3 of 3 

 

комплекті 
• Wi-Fi-адаптер з підтримкою стандарту не менше 802.11b/g/n 

Витратні матеріали, 
включені в комплект 
поставки 

• Постачальник повинен включити необхідні для функціонування 
Багатофункціонального пристрою А4 додаткові витратні матеріали 
на виготовлення якнайменш 10 тис. копій сторінок для кожного 
багатофункціонального пристрою А4, включаючи ресурс стартового 
пакету: тонер, картридж, барабан тощо – кількість та перелік 
залежить від запропонованої моделі пристрою та їх ресурсу. 

Документальний 
супровід 

• Декларація (сертифікат) відповідності, дійсний на дату розкриття 
пропозиції. 

Сумісність  Наявність драйверів для "Операційна система для персонального 
комп'ютера" 
• Сумісність з " Мережевий маршрутизатор" 

Підтримка • Постачальник повинен надати повну технічну документацію з 
налагодження обладнання на електронному або паперовому носії 
англійською (або українською) мовою та інструкцію користувача 
українською мовою 

 
 

 

ВИМОГИ ДО ГАРАНТІЙНОЇ ПІДТРИМКИ: 
•      Термін гарантії на всі компоненти не менше 36 місяців від виробника обладнання 
•      Обслуговування у режимі не гірше Next-Business-Day (NBD) від виробника обладнання та заміна 

несправних компонентів. 
•  Наявність авторизованих виробником обладнання сервісних центрів у всіх обласних центрах України, 

крім тимчасово окупованої території АР Крим, Донецької та Луганської області. 
 
 ПАКУВАННЯ, МАРКУВАННЯ ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ: 
•     Учасник повинен описати запропоновану упаковку для транспортування та визначити пакувальну 

одиницю (ПО). Кількість предметів у кожній ПО має бути стандартизованою, і ця інформація має бути 
чітко вказана разом із її вагою, об’ємом та необхідним обладнанням в технічній пропозиції. Кожна ПО 
має мати етикетку із зазначенням вмісту, а також номер замовлення на купівлю. 

•    Постачальники повинні вказати свої можливості для поставки вищевказаної кількості ноутбуків з дати 
замовлення на купівлю від УВКБ ООН. 

•    Часткова поставка буде прийнята, але постачальник повинен надати інформацію для всієї кількості. 
 


