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ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ТЕНДЕРІ RFQ  01-2023  

НА ЗАКУПІВЛЮ КОМП’ЮТЕРНОГО ТА ОФІСНОГО ОБЛАДНАННЯ 
 

КІНЦЕВИЙ ТЕРМІН ОТРИМАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ: 23:59 год. за східноєвропейським часом 
27 лютого 2023 року 

 
Громадська організація «Десяте квітня» у межах проведення тендеру на закупівлю комп’ютерного та 

офісного обладнання запрошує юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців надати цінові пропозиції 
по наступним категоріям товарів: 

 

Лот Опис Технічні характеристики К-ть, 
шт. 

1.  Ноутбук  Тип оперативної пам’яті: DDR4. 
 Діагональ екрана: 15.6" (1920x1080FullHD) 
 Тип матриці: IPS 

Операційна система: Windows 11 Home 
Обсяг оперативної пам'яті: не менше 8 ГБ 

 Кількість ядер процесора: 4 
 Обсяг накопичувача: SSD 256 ГБ 
 Додаткові можливості: Вебкамера; Вбудований мікрофон; Вбудовані 

динаміки 
 Мережеві адаптери: Bluetooth, Wi-Fi 
 Роз'єми та порти введення-виведення: 1 x USB 3.2 Type A, 1 x USB 3.2 

Type C, комбінований роз'єм для навушників/мікрофона / кардрідер 
 Комплект постачання має містити Ноутбук, Адаптер живлення, 

Документацію. 
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2.  БФП Максимальна роздільна здатність друку: 1200х1200 dpi 
Тип пристрою: БФП 
Колірність: монохромний 
Друк: Чорно-білий 
Підтримка ОС: Android, iOS, Mac OS X, Windows 
Швидкість чорно-білого друку, стор./хв: 38 
Інтерфейси: Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 
Формат і щільність паперу:  
Лоток 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio (216 x 340 мм); 16K (195 x 270 мм); 
16K (184 x 260 мм); 16K (197 x 273 мм); конверти №10; конверти 
Monarch; конверти B5; конверти C5; конверти DL; налаштовуваний 
формат; Statement 
Лоток 2: A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio (216 x 340 мм); 16K (195 x 270 мм); 
16K (184 x 260 мм); 16K (197 x 273 мм); налаштовуваний формат; A5-R; 
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https://rozetka.com.ua/ua/printers-mfu/c80007/22435=wi-fi/


B6 (JIS) 
Щільність: лоток 1: 60-175 г/м²; лоток 2: 60-120 г/м² 
Тип сканера: планшетний  

 
Постачальник може подати пропозицію стосовно всіх лотів, окремих лотів, або одного 
конкретного лоту. Оцінка пропозицій здійснюватиметься щодо кожного лоту окремо. 

Організація залишає за собою право скасувати торги за одним або кількома лотами на будь- 
якому етапі тендеру. 

 
При визначенні переможця перевага буде надана учаснику тендеру, який подав пропозицію згідно з 

інструкцією, що міститься у цьому Запрошені, та вважається «технічно прийнятною найнижчою ціновою 
пропозицією». 

 
Організація залишає за собою право скасувати торги на будь-якому етапі тендеру до визначення 

Переможця. 
 
Якщо Ваша пропозиція буде обрана для закупівлі, Вам буде запропоновано виставити рахунок на 

товари, вказані у Вашій пропозиції. Якщо Ваша пропозиція надіслана у вигляді рахунка на оплату та буде 
обрана для закупівлі, організація оплатить цей рахунок. 

   Ціни на товари повинні відповідати цінам, визначеним у Вашій пропозиції, зміни цін не 
допускаються. Оплата здійснюється в національній валюті у безготівковій формі. 

 
Пропозиції приймаються до 23:59 год. за східноєвропейським часом 27 лютого 2023 року на 

електронну адресу tenders@dk.od.ua. У темі листа вкажіть «Тендер на комп’ютерне та офісне обладнання 
для ГО «Десяте Квітня»_назва вашої компанії. Ціни повинні бути представлені в гривнях. Пропозиції 
повинні залишатися чинними протягом не менше 10 (десяти) календарних днів після граничного строку 
пропозиції.  

 
Питання стосовно технічних або адміністративних вимог: учасники тендеру можуть подавати 

запити на роз’яснення за електронною адресою: tenders@dk.od.ua. Кінцевий термін надсилання запитань 
– до 18.00 год. за східноєвропейським часом 27 лютого 2023 року. 

 
КІНЦЕВИЙ ТЕРМІН ОТРИМАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ: 

23:59 год. за східноєвропейським часом 
27 лютого 2023 року 

 
Президент ГО «ДЕСЯТЕ КВІТНЯ» 
М.В. Курочкіна  
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