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1. Світильник адміністративний Ecostrum МС-1001 або еквівалент:
1. Предмет закупівлі: світильник адміністративний Ecostrum МС-1001 або еквівалент, код за ДК 021:2015 

31520000-7 Світильники та освітлювальна арматура.
2. ID номер закупівлі: UA-2021-11-03-013370-а
3. Процедура закупівлі: Відкриті торги.
4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні 

характеристики предмета закупівлі складені у відповідності до потреб Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого та норм чинного законодавства.

№ 
п/п

Найменуванн 
я товару

Опис та характеристика товару Одиниця 
виміру

Кількі 
сть

1.

*

Світильник 
адміністративн 

ий Ecostrum 
МС-1001 або 

еквівалент

код за ДК 
021:2015

31521000-4 
Світильники

- кількість ламп освітлення: одна
■ потужність лампи освітлення: 60 Вт
- тип лампи: змінна, лампа розжарювання, світлодіодна (LED), 
енергозберігаюча КЛЛ
- тип цоколя: Е27
- напруга: 220В
- ступінь захисту (IP): 54
- форма: кругла
- D: 175мм
- висота: 90мм
- матеріал плафону: скло
- матеріал корпусу: метал
- колір плафону: білий, матовий
- спосіб монтажу: накладний
- призначення: для житлових та побутових приміщень, 
душових, складів.

штуки 150

5. Обґрунтування очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення:
Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося з урахуванням Примірної методики 

визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, 
торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із застосуванням методу порівняння ринкових цін 
способом проведення моніторингу цін, пошуку, збору та аналізу інформації про ціну товару, що міститься в мережі 
Інтернет у відкритому доступі, та шляхом отриманих цінових пропозицій.

Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі. 17 218,50 грн. 
(сімнадцять тисяч двісті вісімнадцять грн. 50 коп.) з ПДВ.

2. Телевізійне й аудіовізуальне обладнання в асортименті:
6. Предмет закупівлі: код ДК 021: 2015 32320000-2 Телевізійне й аудіовізуальне обладнання (Телевізійне й 

аудіовізуальне обладнання в асортименті: телевізор 65" Ergo 65DUS8000 або еквівалент в комплекті з кріпленням 
КВАДО К-254 або еквівалент; телевізор 65" Samsung 4К UHD Smart TV або еквівалент в комплекті зі стійкою 
Charmount CT-FTVS-T15 або еквівалент; телевізор 55" Samsung UE55TU7100UXUA або еквівалент в комплекті з 
кріпленням КВАДО К-254 або еквівалент; камера Hikvision DS-2CD2021G1-I (2,8 mm) 2 Мп IP або еквівалент; 
камера Hikvision DS-2DE4A425IW-DE (PTZ 25х) 4 Мп або еквівалент в комплекті з кріпленням DS-1605ZJ або 
еквівалент).

7. ID номер закупівлі: UA-2021-11-03-016186-а
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8. Процедура закупівлі: Відкриті торги.
9. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні 

характеристики предмета закупівлі складені у відповідності до потреб Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого та норм чинного законодавства.

№ 
п/п

Найменування 
товару

Опис та характеристика товару Одиниця 
виміру

Кількі
сть

1. телевізор 65" Ergo 
65DUS8000 або 
еквівалент в 
комплекті 3 
кріпленням КВАДО 
К-254 або еквівалент

код за ДК 021:2015: 
32324000-0
Телевізори

телевізор 65" Ergo 65DUS8000 або еквівалент
Діагональ екрана - 65"
Підтримка Smart TV - з підтримкою Smart TV
Роздільна здатність - 3840x2160
Форма екрана - Плоский
Вихідна потужність звуку, Вт - 2 х 8 Вт
Частота оновлення - 60 Гц (PQI)
Операційна система - Android TV
Діапазони тюнера - DVB-C, DVB-S2, DVB-T2, аналоговий
Стандарт VESA - 200x300 мм
Контрастність - 1200:1
Яскравість не менш ніж 350 кд/м2
Роз'єми (порти) -3 х HDMI, 2 х USB,, 1 х RJ-45 Ethernet, 1 
х антенний вхід, VGA, компонентний, композитний, вихід 
на навушники, СІ + слот
Енергоспоживання - Максимальне енергоспоживання не 
більше 120 Вт
Підтримка Wi-Fi - обов’зково
Розміри без підставки не менше 1448 х 830 х 66 мм
Вага з підставкою - не більше 18 кг 
Гарантійний термін - 12 місяців.

шт 5

м-

кріплення КВАДО К-254 або еквівалент
Вид кронштейна - виносний, поворотно-похилий 
Можлива діагональ телевізора - 30-65 " 
Стандарт VESA (мм) - 200x300, 300x300, 400x300, 
200x200, 300x200, 400x200,400x400.
Максимальне навантаження - не менше 25 кг 
Розміри настінної пластини (мм) - 100x160.
Вага кронштейна - не більше 4,2 кг
Вузлів повороту - три (180 0 / 360 0 / 180 °) 
Регулювання горизонту - не менше ± 12 °
Вузлів нахилу - не менше ± 12 °
Мін. відстань від стіни - не менше 60 мм 
Макс. відстань від стіни - 590 мм
Гарантійний термін - 12 місяців.

2. телевізор 65" 
Samsung 4К UHD 
Smart TV або 
еквівалент в 
комплекті зі стійкою 
Charmount СТ- 
FTVS-T15 або 
еквівалент

код за ДК 021:2015: 
32324000-0
Телевізори

телевізор 65" Samsung 4К UHD Smart TV 
(UE65AU7100UXUA) або еквівалент
Діагональ екрана - 65"
Підтримка Smart TV - з підтримкою Smart TV
Роздільна здатність - 3840x2160
Форма екрана - Плоский
Колір рамки - Титановий
Вихідна потужність звуку, Вт - 2 х 10
Частота оновлення - 2000 Гц (PQI)
Платформа Tizen
Технології - Air Play 2, Bluetooth, HDR, Wi-Fi
Діапазони цифрового тюнера - DVB-C, DVB-S, DVB-S2, 
DVB-T, DVB-T2,
Покриття екрана - Матове
Стандарт VESA - 400x300 мм
Аудіосистема - тип динаміків: 2 канали, Вихідна 
потужність звуку: 20 Вт, Dolby Digital Plus, Bluetooth 
Audio

шт. 2
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Додаткові характеристики - Технологія Motion Rate, 
Технологія PurColor, Технологія Auto Depth Enhancer, 
Технологія UHD Dimming, Технологія Contrast Enhancer, 
Технологія Auto Motion Plus
Контрастність - Mega Contrast
Формати - AVI, MKV, ASF, MP4, 3GP, MOV, FLV, VRO, 
VOB, PS, TS, SVAF
Процесор зображення - UHD Processor
Роз'єми (порти) -2 x HDMI, 1 x USB, 1 x Оптичний 
цифровий аудіовихід, 1 x CI слот, 1 x Антенний вхід, 1 x 
Антенний вхід (супутниковий)
Система кольоровості (підтримувані стандарти) - PurColor 
Енергоспоживання - Максимальне енергоспоживання не 
більше 200 Вт
Розміри без підставки не менше 1449 х 830 х 59.9 мм 
Вага з підставкою - не більше 21 кг
Гарантійний термін - 12 місяців.

стійка Charmount CT-FTVS-T15 або еквівалент
Тип - рухома підлогова стійка
Функції повороту
Призначення для ТВ / моніторів
Діагональ екрану 32 ", 37", 40 ", 42", 43 ", 46", 47 ", 48", 49 
", 50", 53 ", 55", 58 ”, 60", 63 ", 65"
Стандарт кріплення VESA 200x200, VESA 400x400, VESA 
600x400
Максимальне навантаження 40 кг
Сірий колір
Розмір основи 950x760 мм
Висота до центру min 1080 мм, max 1600 мм
Висота підставки min 1560 мм, max 2100 мм
Полиці під ноутбук та відеокамеру обов’язково.
Гарантійний термін - 12 місяців.

3. телевізор 55" 
Samsung 
UE55TU7100UXUA 
або еквівалент в 
комплекті 3 
кріпленням КВАДО 
К-254 або еквівалент

код за ДК 021:2015: 
32324000-0
Телевізори

телевізор 55" Samsung UE55TU7100UXUA Smart TV 
Black або еквівалент
Діагональ екрана - 55"
Підтримка Smart TV - з підтримкою Smart TV
Роздільна здатність - 3840x2160
Форма екрана - Плоский
Колір рамки - Титановий
Вихідна потужність звуку, Вт - 2 х 10
Частота оновлення - 2000 Гц (PQI) 
Платформа - Tizen
Технології - Air Play 2, Bluetooth, HDR, Wi-Fi
Діапазони цифрового тюнера - DVB-C, DVB-S, DVB-S2, 
DVB-T, DVB-T2
Стандарт VESA -200x200 мм
Аудіосистема - Тип динаміків: 2 канали, Вихідна 
потужність звуку: 20 Вт, Dolby Digital Plus, Bluetooth 
Audio
Додаткові характеристики - Технологія Motion Rate, 
Технологія PurColor, Технологія Auto Depth Enhancer, 
Технологія UHD Dimming, Технологія Contrast Enhancer, 
Технологія Auto Motion Plus
Контрастність - Mega Contrast
Формати -AVI, MKV, ASF, MP4, 3GP, MOV, FLV, VRO, 
VOB, PS, TS, SVAF
Процесор зображення -UHD Processor
Роз'єми (порти) - 2 x HDMI, 1 x USB, 1 x Оптичний 
цифровий аудіовихід, 1 x СІ-слот, 1 x RJ-45 Ethernet, 1 x 
Вхід антени, 1 x Вхід антени (супутниковий)
Система кольоровості (підтримувані стандарти) - PurColor 
Енергоспоживання -Максимальне енергоспоживання не 
більше 150 Вт

шт 2
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Розміри без підставки - не менше 1230.5 х 707.2 х 59.9 мм 
Вага з підставкою - не більше 15 кг
Гарантійний термін - 12 місяців.

кріплення КВАДО К-254 або еквівалент
Вид кронштейна - виносний, поворотно-похилий 
Можлива діагональ телевізора - 30-65 "
Стандарт VESA (мм) - 200x300, 300x300, 400x300, 
200x200,300x200,400x200, 400x400.
Максимальне навантаження - не менше 25 кг 
Розміри настінної пластини (мм) - 100x160.
Вага кронштейна - не більше 4,2 кг
Вузлів повороту - три (180 ° / 360 ° /180 °)
Регулювання горизонту - не менше ± 12 0
Вузлів нахилу - не менше ± 12 0
Мін. відстань від стіни - не менше 60 мм
Макс. відстань від стіни - 590 мм 
Гарантійний термін - 12 місяців.
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камера Hikvision DS- 
2CD2021G1-I (2,8 
mm) 2 Мп IP або 
еквівалент

код за ДК 021:2015: 
32323500-8 Системи 
відеоспостереження

відеокамера Hikvision DS-2CD2021G1-I (2,8 mm) 2 Мп 
IP або еквівалент
Тип корпусу - циліндр
Роздільна здатність камери - не менше ніж 2 Мп 
(1920x1080)
Швидкість запису - не менше ніж 25fps
Матриця - 1/2.7" CMOS
Фокусна відстань - 2,8 мм
Кут огляду (по горизонталі/ по вертикалі/ по діагоналі) - 
не менше ніж 114°/ 62°/136°
Компресія відео - Н.264; Н.265
Кількість потоків: - не менше ніж 2
Інтерфейсні порти - RJ-45 (10/100М)
Мережеві протоколи - підтримка HTTP; HTTPS; TCP/IP; 
IPv4/IPv6; UPnP; RTP; RTSP; RTCP; UDP; SMTP; NTP; 
SNMP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; FTP; ICMP; IGMP; 
QoS; 802.lx; Bonjour
Сумісність - ONVIF; ISAPI
Підтримка карт пам'яті - до 128 ГБ
Живлення - DC 12 В / PoE
Гарантійний термін - 12 місяців.

шт 1

5 камера Hikvision DS- 
2DE4A425IW-DE 
(PTZ 25x) 4 Мп або 
еквівалент в 
комплекті 3 
кріпленням DS- 
1605ZJ або 
еквівалент

код за ДК 021:2015: 
32323500-8 Системи 
відеоспостереження

відеокамера Hikvision DS-2DE4A425IW-DE (PTZ 25х) 4 
Мп або еквівалент
Роздільна здатність камери- 4 Мп (2560x1440) 
оптичне збільшення - 25х
цифрове збільшення - 16х
Живлення - DC 12В PoE (802.3at, class4)
тип камери - купольна, кольорова 
ІЧ-підсвічування не менше 50 м 
Тип об'єктива - трансфокатор
Матриця - 1/2.5” Progressive Scan CMOS
Тип всепогодно!' захисту - ІР66
Фокусна відстань - 4.8-120 мм, (3.2 с Швидкість зумма, 
wide-tele)
Апертура - F1.6-F3.5
Швидкість ручного управління - 0,1°-350°/С; нахил: -0,1°- 
160°/С
Кількість одночасних підключень не менше 20 
Режими роботи PTZ - 8 зон по 32 передустановки; 4 
шаблону, загальний час запису не менше 10 хвилин на 
кожну
Відео компресія - Н.265+ / Н.265 / Н.264+ / Н.264 / MJPEG 
Кількість потоків - не менше ніж 3
Основні функції обробки - Приватні маски (8 зон), 
пропорційний зум, показ PTZ-позиції

шт 1



Ethernet - 1 RJ45 10 M/100 М
Мережеві протоколи - IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.lx, 
Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, 
RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE
Метод зберігання - підтримує microSD/ SDHC/ SDXC, до 
128 GB; NAS (NPS, SMB / CIPS), ANR
Програмне забезпечення - VMS-4200, iVMS-4500, iVMS- 
5200
Локальне сховище - Вбудований слот для карт пам'яті, 
підтримка Micro SD/ SDHC, до 256 ГБ
Кути нахилу -15 ° ~ 90 ° 
Стандарт IP (цифровий)
Гарантійний термін - 12 місяців.

кріплення для камер DS-1605ZJ або еквівалент
Сумісний із серіями камер - DS-2DE4A220IW-DE, DS- 
2DE4A320IW-DE
Матеріал-- алюмінієвий сплав
Розміри не більше ніж 171x158x228 мм
Навантаження: не менше ніж 5 кг
Колір - білий
Гарантійний термін - 12 місяців.

10. Обґрунтування очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення:
Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося з урахуванням Примірної методики 

визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, 
торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із застосуванням методу порівняння ринкових цін 
способом проведення моніторингу цін, пошуку, збору та аналізу інформації про ціну товару, що міститься в мережі 
Інтернет у відкритому доступі, та шляхом отриманих цінових пропозицій.

Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі. 223530,00 грн. (двісті 
двадцять три тисячі п 'ятсот тридцять грн. 00 коп.) з ПДВ.

*
*3. Керамічні вироби та підлогове покриття в асортименті:

11. Предмет закупівлі: код за ДК 021:2015 44110000-4 Конструкційні матеріали (Керамічні вироби та 
підлогове покриття в асортименті: лінолеум напівкомерційний 1,5 м., лінолеум напівкомерційний 3 м, плитка 
керамічна матова для стін 30*90 см світло-сірого кольору, плитка керамічна матова декор 7*30 см білого кольору).

12. ID номер закупівлі: UA-2021-11-05-015607-Ь
13. Процедура закупівлі: Відкриті торги.
14. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні 

характеристики предмета закупівлі складені у відповідності до потреб Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого та норм чинного законодавства.

№ 
п/п

Назва товару Фірма-виробник 
товару

Опис та характеристика товару/гарантійний 
термін

Одиниця 
виміру

Кількіс 
ть

1 лінолеум 
напівкомерці 
йний 1.5 м.

TARKETT або 
еквівалент

лінолеум напівкомерційний-:
- клас використання - 32;
- ширина рулона 1,5 м;
загальна товщина покриття, мм.

-2,2 ;
- товщина захисного шару,мм.
-0,5; .

- вага, кг/м2 - 2,2 ;
- стійкість до дії вологи - стійка;
- стійкість до роликових крісел
- висока;
- стійкість до дії ніжок меблів і 

підборів - висока;
-кольоростійкість до води
- стійка;
-абсолютна остаточна деформація, мм - <
0,5;
-зміна лінійних розмірів, %, не 
більше - < 0,2;

м. кв 530

5



I

-кольорова гамма (відтінок) 
дизайну -коричневий;
-тип дизайну - дошка;
Гарантійний термін - 12 місяців.

2 лінолеум 
напівкомерці 
йний
3 м.

TARKETT або 
еквівалент

лінолеум напівкомерційний:
- клас використання - 32;
- ширина рулона 3 м; 
загальна товщина покриття, мм.

-2,2 ;
- товщина захисного шару,мм.
-0,5;

- вага, кг/м2 - 2,2 ;
- стійкість до дії вологи - стійка;
- стійкість до роликових крісел
- висока;
- стійкість до дії ніжок меблів і 

підборів - висока;
-кольоростійкість до води
- стійка;
-абсолютна остаточна деформація, мм - < 
0,5;
-зміна лінійних розмірів, %, не 
більше - < 0,2;
-кольорова гамма (відтінок) 
дизайну -коричневий;
-тип дизайну - дошка;
Гарантійний термін - 12 місяців.

м. кв 320

3 плитка 
керамічна 
матова для 
стін 30*90 см 
світло-сірого 
кольору

El Molino, 
Іспанія або 
еквівалент

Плитка Марібор Декор Перла 30*90 см або 
еквівалент
Серія - El Molino Maribor або еквівалент 
Дизайн-тканина
Форма-прямокутнф 
Поверхня-матова 
Вид- для внутрішнього лицювання стін 
Колір-світло-сірий
Сорт-перший
Матеріал-кераміка

м. кв 27

4 плитка 
керамічна 
матова декор 
7*30 см 
білого 
кольору

El Molino, 
Іспанія або 
еквівалент

Плитка Марібор Плата ценефа 7*30 см або 
еквівалент
Серія - El Molino Maribor або еквівалент 
Форма - прямокутна
Стиль - англійський, класичний
Базовий колір - білий
Тип плитки - декоративні елементи
Сфера застосування - для внутрішніх робіт
Малюнок - тканина
Тип поверхні: матова
Колір виробника - платиновий
Матеріал-кераміка

шт. 85

15. Обґрунтування очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення:
16. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося з урахуванням Примірної методики 

визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, 
торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275, шляхом отриманих цінових пропозицій.

Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі. 280543,00 грн. (двісті 
вісімдесят тисяч п’ятсот сорок три грн. 50 коп.) з ПДВ.
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