
Державне спеціалізоване підприємство «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними 

відходами» 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ  

технічних та якісних характеристик закупівлі автошин для транспортних засобів, розміру бюджетного 

призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання 

державних коштів» (зі змінами)) 

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Державне 

спеціалізоване підприємство «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами»,  Код 

ЄДРПОУ: 37197102,  м. Чорнобиль вул. Кірова,52,  07270, Категорія -  Юридична особа, яка здійснює 

діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання.  

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти 

такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів 

предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): комп’ютерні комплектуючі згідно 

коду ДК 021:2015:  30230000-0 Комп’ютерне обладнання 

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями UA-2022-11-07-013270-a 

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 385 240,00 грн. Визначення 

очікуваної вартості предмета закупівлі відповідно до примірної методики визначення очікуваної вартості 

предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України від 18.02.2020  № 275 із змінами.  

Розмір бюджетного призначення: 385 240,00 грн. - Державний бюджет України, спеціальний фонд 

КПКВК 2708090. 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. Термін постачання:  з дати 

укладання договору  по 31.12.2022 року   

Якісні та технічні характеристики заявленої кількості : Товар по якості повинен відповідати технічним умовам 

та стандартам виробника. 

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних 

характеристик предмета закупівлі: 

№  

за/п 

Найменування Товару 

 

Кількість, 

шт. 

1.  
Процесор Intel Pentium Gold G6405 (BX80701G6405)  

Box, базова частота ≥4 ГГц, 4Мб, сокет 1200, Comet Lake, вбудована графіка  
18 

2.  Материнська плата Asus Prime H510M-K (s1200, Intel H510, PCI-Ex16, D-Sub, HDMI)  18 

3.  
Модуль пам'яті для настільних ПК GOODRAM 4 GB DDR4 2666 MHz (або еквівалент 

виробників GOODRAM, Kingstone) (4Gb, DDR4, частота 2666-3200)  
23 

4.  
SSD накопичувач Samsung 870 EVO 250 GB  

(SATA III, середній час безвідмовної роботи - MTBF - 1,5 млн. годин) 
23 

5.  
Блок живлення Aerocool VX PLUS 500 (сумарна потужність 500Вт, роз'єм живлення мат. 
плати 20+4 pin, процесора 1х4+4 pin) 

18 

6.  
Монітор Acer EK220QAbi  (діагональ не менше за 21,5”, інтерфейси D-Sub та HDMI,  

формат зображення 16:9)  
18 

7.  

Жорсткий диск WD Blue 2TB  

(SATA3, внутрішній 3,5”, швидкість 7200 об/хв, буфер ≥ 256Мб, напрацювання на відмову 

≥300 тис. год.)   

3 

8.  

Жорсткий диск Seagate Exos 7E8 512E 6Tb 7200rpm 256Mb (або еквівалент виробників 

Seagate, WD) (внутрішній 3.5”, інтерфейс SAS, обсяг ≥ 6Тб, швидкість обертання 7200 
об/хв, буфер ≥256Мб, напрацювання на відмову ≥2 млн. годин)  

1 

9.  
Комплект клавіатура+миша Logitech MK120 Desktop  

(інтерфейс USB, дротові, для настільних ПК, сумісність з ОС Microsoft Windows) 
23 

10.  Елемент живлення (батарейка) CR2032 (або еквівалент виробників Varta, Duracell,  Phillips, 10 



Panasonic) 

11.  
Відеокарта Palit GeForce GT730 2Gb (або еквівалент) 

(PCI-E, вихідні роз’єми HDMI, D-Sub, пам'ять GDDR3) 
2 

12.  
Термопаста Titan TTG-G30030 (або еквівалент виробників Cooler Master, Titan, Deepcool, 

GELID Solution, Arctic) для процесорів ПК, упаковка шприц, вага ≥3 грам) 
2 

13.  
Мережева карта виробників D-Link, TP-Link  

(1 Гбіт/с, внутрішня, PCI-E, для ПК, підтримка ОС Windows 10) 
4 

14.  

Мережевий адаптер TP-Link UE200 (або еквівалент 

виробників TP-Link, D-Link) (вхідний порт USB 2.0 або USB 3.0, вихідний порт 1хEthernet 

≥100Міт/с, підтримка Plug&Play, OC Windows 10) 

4 

 

 


