
 

 

«Технічні вимоги до предмету закупівлі» 
 

Предмет закупівлі: «Комп'ютери в зборі (ноутбуки) для початкових класів  НУШ СЗШ №99 м.Львова на вул. 

Творчій,1 у м.Львові» (ДК 021:2015 – 30210000-4 «Машини для обробки даних (апаратна частина)) 

Обсяг закупівлі товарів: 5 штук, згідно технічного завдання (Додаток №3)                                                                                                                                                                

Місце постачання товару:  79037, Україна, Львівська обл., м.Львів, вул.Творча, 1 

Термін поставки товарів: до 29.10.2021р.  

 

 

№ 

з/п 

Найменуван

ня виробу 

Од. 

виміру 

Кіл-

ть 

Технічні вимоги замовника до предмету закупівлі 

1 Ноутбук шт 5 Монітор інтегрований з корпусом 

Діагональ, не менше: 15.6" 

Роздільна здатність, не гірше: 1920х1080 (FullHD) 

Тип матриці, не гірше: IPS 

Яскравість, не менше: 300 ніт 

Процесор 

Не гірше за AMD Ryzen на архітектурі Zen 2 

Кількість ядер/потоків, не менше: 4/4 

Базова тактова частота, не менше: 2,7 ГГц 

Максимальна тактова частота, не менше: 3,7 ГГц 

Графічний адаптер, не гірше за інтегрований в 

процесор AMD Radeon Graphics 

Пам’ять 

Оперативна пам'ять, не гірше: 8 ГБ DDR4-3200 МГц (З 

можливістю збільшення обсягу ОЗП, без заміни, до 16 

ГБ) 

SSD, не гірше: 256 ГБ, M.2 PCIe 3.0x2 NVMe 

Мультимедія 

Вбудована веб-камера, не гірше: 1 Мп, 720p 

Вбудовані стереодинаміки Dolby Audio, не гірше: 2 x 

2,0 Вт 

Вбудований мікрофон 

Порти (без перехідників та адаптерів) 

2 х USB 3.2 

1 х USB 3.2 Type-C (передача даних, Power Delivery 3.0 

та DisplayPort 1.2) 

1 х HDMI 

1 х комбінований аудіороз'єм 



1 х кардрідер 

Вбудовані виробником мережеві адаптери 

Бездротові технології, не гірше: Bluetooth 5.0, Wi-Fi 

802.11 ac, 2x2 

Батарея 

Не гірше: 57 Вт*год, до 14 годин автономної роботи 

Наявність функції швидкої зарядки 

Інші характеристики 

Клавіатура: інтегрована в корпус, повнорозмірна, з 

підсвіткою, Num-блоком та українською розкладкою 

Матеріал корпусу: алюміній, пластик 

Вага, не більше: 1.66 кг 

Операційна система 

Попередньо встановлена ліцензійна операційна 

система (ОС) Windows 10 64-bit Ukrainian 1pk DVD, з 

безкоштовними оновленнями, україномовним 

інтерфейсом, та наявністю україномовної підтримки 

від виробника на території України 

Гарантійний термін  

Не менше 12 місяців від виробника обладнання. Строк 

гарантійного терміну починає своє обчислення з 

моменту поставки товару Замовнику.  

 

 
 


