
Додаток № 2 до ТД

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

1. Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерної пропозиції за 
підписом уповноваженої особи учасника і скріплений печаткою (у разі її 
використання) документ (документи) довільної форми, який (які) підтверджує 
(підтверджують) відповідність тендерної пропозиції Учасника технічним, якісним та 
іншим вимогам до предмета закупівлі визначеним у Додатку № 2 до ТД.

2. Технічні вимоги.

Вимога Параметри

МОНТАЖ Для встановлення на стіл

ТИП СЕНСОРА Оптичний

РОЗМІР ВІКНА СКАНУВАННЯ Не менше 3,2” x 3,0”

ПЛОЩА СКАНУВАННЯ ПАЛЬЦІВ
Не менше 81 мм x 76 мм для 4-х пальців

Не менше 40 мм x 38 мм для 1-го пальця

РОЗМІР ЗОБРАЖЕННЯ

для сканування 4-х пальців: не менше 1600 
x 1500 пікселів

для прокатування 1-го пальця: не менше 
800 x 750 пікселів

ЯКІСТЬ ЗОБРАЖЕННЯ (відповідність 
стандартам)

FBI IAFIS IQS Appendix F

ANSI/NIST-ITL 1-2007/2011

ANSI/NIST-ITL 1-2000

ANSI/NIST-ITL 1-2000 Interpol 

Implementation

ISO/IEC FCD 19794-4

WSQ 3.1 CERTIFICATION BY THE FBI

Для сумісності з існуючою біометричною 
системою має відповідати вимогам для 
побудови біометричного шаблону в 
форматах:

● що будуються на математичних 
моделях виробника біометричних 
алгоритмів Neurotechnology (а саме 
алгоритми Neurotechnology+0206, 
Neurotechnology+010A*)

● NIST SP 800-76-2 Biometric 
Specification

РОЗШИРЕННЯ ЕКРАНУ Не менше 500 dpi



ШВИДКІСТЬ Не менше 25 кадрів в секунду

РОЗМІРИ Не більше 155 мм х 155 мм х 155 мм

ВАГА Не більше 2,2 кг

ІНТЕРФЕЙС
USB 2.0 (дані та джерело живлення) або 
новіший

СЕРТИФІКАЦІЇ CE, FCC, RoHS, KCC

ІНТЕРФЕЙС ПІДСВІТКИ 
Для позначення, які пальці наступні для 
сканування та якості сканування

ІНТЕРФЕЙС
USB 2.0 (дані та джерело живлення) або 
новіший

ТЕМПЕРАТУРА експлуатації Не гірше ніж від 0° C до 50° C

РІВЕНЬ ЗАХИСТУ від пилу та вологи IP54 або вищий

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

В комплекті має бути SDK для 
запропонованої моделі для обробки 
зображень відповідно до стандарту NISTIR 
7151

Використання сканера не повинно вимагати 
застосування інших програмних засобів 
крім драйверів та SDK

СУМІСНІ ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ
Windows 10 (32/64 біт)

Linux Ubuntu

ДОКУМЕНТАЦІЯ

Документація (інструкція українською 
мовою) щодо підключення та роботи з 
Обладнанням в електронному або 
паперовому вигляді

ГАРАНТІЯ 36 місяців

ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА 36 місяців

У разі, якщо дані Технічні вимоги містять посилання на конкретну марку, фірму, патент, 
конструкцію або тип товару, то вважається, що Технічні вимоги містять вираз «або 
еквівалент».

Учасник в складі тендерної пропозиції надає лист в довільній формі для підтвердження 
технічних вимог з посиланням на сайт виробника, а також лист-гарантію в довільній формі 
про сумісність запропонованого сканера відбитків пальців (далі – Обладнання) з 
програмним забезпеченням (далі – ПЗ) Замовника та відповідність Обладнання вимогам 
стандартів NIST, які зазначені вище.

3. Вимоги до Учасника, щодо демонстрації роботи запропонованого сканера:

Замовник залишає за собою право до підписання договору провести за участю переможця 



процедури закупівлі перевірку Обладнання, а саме: переможець процедури закупівлі 
повинен продемонструвати роботу Обладнання в інтеграції з наявним ПЗ Замовника на 
одному екземплярі Обладнання на території Замовника (демонстрацію Переможець 
повинен провести на Обладнанні, що надалі буде поставлятися), провести процедуру 
зчитування пальців на Обладнанні та пересвідчитися, що біометричні дані передаються в 
систему Замовника. Запропоноване Обладнання повинно виконувати підключення за 
принципом Plug and Play до наявного у Замовника спеціалізованого ПЗ та не потребувати 
зміни цього ПЗ. 

Спеціалізоване ПЗ Замовника є внутрівідомчою інформацією, витік якої може завдати 
шкоду державним інформаційним ресурсам, тому не можливо розмістити таку інформацію 
у відкритому доступі.

Для ознайомлення з ПЗ Замовника, учасники звертаються до Замовника та 
ознайомлюються з таким ПЗ на території Замовника за адресою: м. Київ, площа 
Михайлівська, 1.

З метою уникнення можливих претензій, таке ознайомлення буде здійснюватися під камеру 
з обов’язковим підписанням документів про нерозголошення.  

4. Вимоги до компетенції Учасника, щодо постачання, технічної підтримки Обладнання 
та виконання договору:

Для належного надання технічної підтримки обладнання, сприяння прозорості надання 
сервісної підтримки, виконання гарантійних зобов’язань, та протидії корупції, Учасник 
повинен мати у своєму розпорядженні Центр прийняття запитів та обслуговування 
звернень з використанням наступних каналів зв’язку: телефон, електронна пошта та через 
веб-форму.

Для підтвердження наявності даного Центру, учасники подають в складі тендерної 
пропозиції довідку в довільній формі завірену підписом та печаткою (у разі її використання) 
Учасника. Замовник залишає за собою право провести за участю переможця процедури 
закупівлі тестування Центру. За допомогою «Керівництва адміністратора» або схожим за 
напрямком документом, а також, на основі працюючих сервісів операційної системи, 
файлів або ключів реєстру представники Замовника та переможця можуть підтвердити, що 
програмний засіб служби підтримки дійсно дієвий та може забезпечувати безперебійний 
роботу, щодо звернень Замовника. 

Даний Центр має забезпечувати реєстрацію Заявок із зазначенням дати і часу, набору 
реквізитів для однозначної ідентифікації представника Замовника, терміновості виконання 
Заявки. Наявність відповідного програмного забезпечення Центру прийняття IT-запитів з 
можливістю для автоматизованого приймання заявок, їх реєстрації та надсилання 
інформації про зміни що відбулись.

Як підтвердження, учасниками в складі тендерної пропозиції надається довідка довільної 
форми завірена підписом та печаткою (у разі її використання) Учасника з описом варіанту 
протоколу обміну. Центр має забезпечувати ведення інформації про хід рішення, ескалацію 
у вигляді повідомлень. Центр дозволяє накопичувати знання для подальшого їх 
використання у вирішенні наступних Заявок представників Замовника. Центр має бути 
належним чином налаштований та підтримуватися кваліфікованим персоналом.

5. Вимоги щодо якості Товару:

З метою забезпечення поставки оригінального, нового, якісного, легально ввезеного на 
територію України Обладнання, Учасник повинен надати у складі своєї тендерної 
пропозиції оригінал авторизаційного листа чи інший документ від Виробника, або його 
офіційного дистриб’ютора, або офіційного представництва Виробника в Україні, 
адресований Замовнику, яким підтверджуються повноваження Учасника на продаж 



обладнання за предметом закупівлі.

Для підтвердження, щодо гарантійних зобов’язань запропонованого обладнання, Учасник 
повинен надати у складі своєї тендерної пропозиції лист чи інший документ від Виробника, 
або його офіційного дистриб’ютора, або офіційного представництва Виробника, 
адресований Замовнику, який містить інформацію щодо гарантійних зобов’язань 
запропонованого обладнання із зазначенням переліку обладнання, що пропонується 
Учасником.

Для забезпечення в подальшому (негарантійному) періоду експлуатації, можливості 
модернізації та технічного супроводу поставленого обладнання Учасник повинен 
гарантувати, що все запропоноване ним обладнання є новим та раніше не 
використовувалося. Обладнання, що постачається, не повинно мати статус EOL/EOS (End-
of-Life/End-of-Support) або подібного. Для підтвердження у складі пропозиції надається 
лист чи інший документ від Виробника, або його офіційного дистриб’ютора, або офіційного 
представництва Виробника в Україні, адресований Замовнику, що обладнання не має 
статус EOL/EOS (End-of-Life/End-of-Support) або подібного.

Листи чи інші документи від Виробника, або його офіційного представництва, або 
офіційного дистриб’ютора, адресовані Замовнику, мають бути оформлені не раніше дати 
публікації оголошення про закупівлю та оформлені на фірмовому бланку Виробника або 
офіційного дистриб’ютора.

В тендерній пропозиції необхідно вказати детальну специфікацію запропонованого 
Обладнання, що планується до постачання із обов’язковим зазначенням повного 
найменування Виробника, детальних характеристик, парт-номерів та кількості у вигляді 
порівняльної таблиці, з посиланням на офіційні джерела, які підтверджують надану 
інформацію (data sheet, технічний опис, посилання на сайт тощо).


