ОГОЛОШЕННЯ
про проведеiIня вiдкритих торгiв
UA-202 1-04-07-001 956-ь

НаЙменуваЕня

Категорiя

замовника:

ВIДДIЛ осВIти БАJIАклIЙськоТ мIськоi рАди
xAPKIBcbKoi оБлАстI

замовника:

Код згiдпо з €ДРПОУ

Юридична особа, яка забезпечуе потреби держави
або територiальноi громади

замовника:

МiсцезнаходжеЕнязамовЕика:
Коцтактна особа замовIIика,
уповноважека здiйспювати зв'язок
учасниками:
Вид предмета

з

закупiвлi:

УЗагальнена назва

ЗаКУПiВЛi:

Код за €диним

словIIиком:

предмета

закупiвельЕиiл

Назва предмета
закупiвлi

комплект засобiв
навчання для
осfiащення
навчальfiого
комп'ютерного
кабiнету

Коди вiдповiдних
класифiкаторiв
предмета закупiвлi
(за наявностi)

ЩК 021:2015:

з2з20000-2 _.
телевiзiйне й
аудiовiзуальне
обладнання

44tI4074
64207,Украiна,Харкiвськаобл.,Балаклiя,

вул.I_1ентральна, будинок

1

6

АллаЛебедева,3В09553ВбЗ94,
balaНiya.kh@gmail.com

Товари

Телевiзiйне та аудiовiзуальне обладнання (комплект
засобiв навчання для оснащення навчаJIьного
комп'ютерного кабiнету)
ДК 021;2015:З2З20000-2: Телевiзiйне й
аудiовiзуальне обладнання

кiлькiсть

Мiсце поставки

ToBapiB або

ToBapiB або

обсяr
виконанЕя
робiт чи
ЕаданЕя
послуг

мlсце

ToBapiB,

виконаЕIIя

викоЕанЕя
робiт чи
надаЕня
послуг

YKpaiHa,
Вiдповiдно до

до 31 грудня

робiт чи
паданЕя послуг

2 комп.

Строк
поставки

202I

документацii

Умови ошлати договору (порядок здiйснення розрахупкiв):

Подiя

Опис

тип оплати Перiод,
(днiв)

Тип днiв

Розмiр

оплати,
(Y"l

Поставка
товару

Оплата здiйснюеться шляхом
безготiвкового переказу коштiв
на поточЕий рахунок Продавця,
вказаний у дшIому Щоговорi,
протягом 15 банкiвських днiв з
мЪменту поставки Товару,

пiсляоплата

Розмiр бюджетrrого призIrаченЕя за
або очiкувана BapTicTb
"оЙ"iр""ом
закупiвлi:
предмета

600 000,00 UAH

Розмiр мiнiрrального кроку
поЕиженЕя цiни:

з 000,00 UAH

Математичпа формула, яка буде
застосовуватися прЕ IIроведепfir
електроЕного аукцiоfiу для
визЕачеЕIIя показпикiв iпшпх
критерiiв оцiнки:

вiдсутня

КiнцевиЙ строк подаЕIIя теЕдерЕЕх
пропозицift:

25 квiтня 2021 16:00

Мова тешдеркоi пропозпцii:

yKpaiHcbKa

Розмiр забезпечеЕЕя тешдерЕIш
пропоЪичii (якщо замовЕик вIIмаrа€
його падати):

вiдсутнiй

Вид забезпечеЕIIя теfiдерЕих

вiдсутнiй

пропозицii (якщо замовЕItк вимага€
його падати): ,
Дата та час розкриття теЕдерЕих
пропозицlи

26 квiтня 202t

Дата та час проведешЕя
едектроЕIIого аукцiону :
Строк, па який укJIада€ться
угода:

рамкова

Кiлькiсть учасникiв, з якимк буде
укJIадеЕо рамкову угоду:

аукцiону
вiдсутнiй , пiсля завершення електронного

вiдсутнiй
вiдсутня

t2l3З

IНФОРМАЦI ПРО НЕОБКДII ТЕХНIЧНI, ЯКIСНI ТА КIЛЬКIСНI
ХАРЖТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПIВЛI
Кiлькiсть (обсяг) поставки ToBapiB:
- кiлькiсть комплектiв засобiв навчання дJuI оснащення навчального комп'ютерного
кабiнету-2 комплекти (Таблиця 1).

чи виробника або на конкретний
процес, що харtжтеризуе продукт чи послугу певного суб'екта господарюв€lння, Ilи на
торговi марки, патенти, типи або конкретне мiсце походженЕя чи спосiб виробництва

Bci посилання, у даному додатку, на

KoHKpeTHi марку

вживЕlються у значеннi к. . .. <або еквiвалент)).

З метою забезпечення оригiнальностi Товару та його вЦповiдностi вимогам безпеки
учасник торгiв у ск.llадi пропозицii повинен надати насryпнi документи:
-

лист (-и) вiд виробника (-iB) або його (ix) офiцiйного (-них) представництва (-ництв) в
YKparHi, зttпропоновtlного уrасником товару, а саме: мультимедiйних проекторiв,
багатофункцiона.rrьних пристроiЪ (принтер-сканер-копiр), персонzlльних комп'ютерiв
форм-фактора десктоп та вiдеомонiторiв до них, персональних комп'ютерiв форrфактора десктоп (моноблок), програ:rловz}них електронних модулiв для дшrоi закупiвлi iз
зазначенням нйменування зап{овника, номера тендеру в системi публiчних закупiвель,
назви та юридиtIноТ адреси rIасника, який (-i) пiдтверджуе (- ють) статус }часника як

партнера виробника (або офiчiйного представництва);
- лист (-и) вiд виробника (-iB) або його (ix) офiцiйного (-них) представництва (-ництв) в
YKparЪi, запропонованого rIасником спецiа.пiзовtlного rrрограN,Iного забезпечення ДJIя
персонапьних комп'ютерiв для даноi закупiвлi iз зазначенням найменування заN{овника,
номера тендеру в системi публiчних закупiвель, н€}зви та юридиtlноi адреси учасника,
який (_i) пiдтверджуе (- ють) статус уIасника як партнера виробника (або офiцiйного
представнfiцтва);
-

копiю висновку держазноТ саrriтарно-епiдемiологiчноi експертизи на мультимедiйнi
проектори, багатофункщiональнi пристроi (принтер-сканер-копiр), персоншrьнi

комп'ютери форм-фчжтора десктоп та вiдеомонiтори до них, персональнi комп'ютери
форм-фактора десктоп (мrоноблок), програ.itrованi електроннi модцrлi, дiйсну на ДатУ
розкриття тендерних пропозицiй;
- копiю декларацii про вiдповiднiсть технi.rrrим реглrlшlент:lN,{ на багатофункцiона-пьнi
пристроi (принтер-сканер-копiр), а calvle: технiчному реглiIменту низьковольтного
еJIектриtшого обладнання, технiчному реглаN,lенту з електромагнiтноi cyMicHocTi
обладнання;

-

-

копiю декларацii про вiдповiднiсть технiчним

реглtlп{ентап{

на персональнi комп'ютери

форм-фактора десктоп та вiдеомонiтори до них, персоЕальнi комп'ютери форм-фактора
десктоп (моноблок), а саNdе: технiчному реглtlN,Iенту низьковольтного електриtIного
обладншrня, технiчному реглаN,Iенту з електромЕlгнiтноi суплiсностi облаДнШrнЯ;
копiю сертифiкату на систему управлiння якiстю ДСТУ ISO 9001:2015 (SO
9001:2015) (на системний блок), дiйсного на дату розкриття пропозицiй;
копiю сертифiкату на систему екологiчного керування.ЩСТУ ISO 14001:2015
(ISO 14001:2015) (на системний блок), дiйсного на дату розкриття пропозицiЙ.

Iнфорлпацiю про необхi.Oнi mехнiчнi, якiснi mа кiлькiснi харакmерuсmuкu преdмеmа
нлцrrсченавеdеному
cюtadi meHdElHoi пропозацii
заtупiвлi, учаснuка поdаюmь
в uztляdi, шJrяхом з аповнення нео бxidHttx полiв :

у

у

IНФОРМАЦI ПРО ТЕХНIЧНI, ЯКIСНI ТА КIЛЬКIСНI ХАРАКТЕРИСТИКИ
IIРЕДМЕТА ЗЛКУПIВЛI
масмо можливiсть та

Ми, (назва Учасника),

погоджуемося виконати вимоги Залловника та гарантуемо наступне:
- Товар постЕtвJIятиметься у зЕгч}льноосвiтнi навчатrьнi закJIади власними силаIчIи та за
нrtш рахунок, а BapTicTb наrпоТ тендерноi пропозицiТ враховуе витрати на достtlвку,
навантакувально-розвантa:кувальнi роботи, монтзDк (введення в експJryатацiю);
- на весь зЕшропоноваr*ий Товар розповсюджуеться гаршlтiя сц)оком не менше 12
(дванадцяти) мiсяцiв, якщо iншi гарантiйнi строки не передбаченi згiдно вимог
встulновлених Замовником;
_ все запропоноване процраruне забезпечення буде попередньо встановпено, матиме
вiдповiдну лiцензiю та буле лiцензiйно чистим;
- постачання Товару в tIовному обсязi, згiдно вимог Заrrловника;
- Товар вiдповiдас вимогаNd, визначеним Зашrовником у .Щодатку 2 до тендерноi
документацii, що пiдтверджуеться вказаними напdи конкретними характеристикtlN,Iи
зtшропонованого Товару:
Таблиця 1

Комплект засобiв навчання для оснащення навчального комп'ютерного кабiнеry
Техпiчнi, якiснi характеристпки
Товару, що пропоЕуються
учасЕиком

Назва Товару
(Учаснuк dопuсуе Технiчнi, якiснi характерпстики Товару,
що встановлюються Замовником
конкреmну л,lарку,
ллоdель)

a

(Уч аснuк

з сrrн ач

ае конкр е mн

i

о
Товару, лцо Jйаюmь вidповidаmu (або
буmu краtцutчtu), всmановленlлм
Зал.tовнuком)
х ар

аюп ер uс muкu

з апр о п о н о в ан о z

к
-с

А)

Мультимедiйний проектор з
короткофокусним об'сктивом та
вбудованими iнтерактивIIими функцiями:
Технологiя 3LCD або 3DLP (кiлькiсть
матриць не менше 3 (трьох));

Комплект
мультимедiйн
ого
обладнання

свiтловий потiк не менше 3200 ANSI
люменiв;

роздiльна здатнiсть проектора повинна
бути WXGA, 1280 Х 800 пiкселiв;

пiдтримуваний формат зображення:

1

6:

1

0

короткофокусний об'ектив (вiдношення
проекцii не бiлъше 0,4:1)

наявнiсть

функцii

корекцii

трапецеiда-шьного спотворенЕя по
вертикатti та горизонта-тli;

1

KoHTpacTHicTb не монше 14000:1;

ресурс роботи лаN{пи не менше 5000 годин
у стtlЕдартному режимi;

компJIект електронних стиJryса (маркера,
вказiвки) не менше 2 шт,;

наявнiсть

пульту

дистtlнцlиного

управлiння;

Iнтерфейси не менше одЕого кожного з
наступних портiв:
RS-232, Ethernet zu-45, HDMI; VGA (15pin), Вiдеовхiд (RCA), Аудiовхiд (Mini Jack
3,5 мм); USB Туре А, USB Туре В;

наявнiсть вбудоваrrих

iнтерактивнrоr
ка;liбруванням;
функцiй з автоматичним

використання
можJIивrсть
iнтерактивних стилусiв одночасно;

двох

наявнiсть функцii розпiзназшrня дотикiв
пальцiв рук (не монше 5 одночасних
дотикiв);

наявнiсть фу"*цiТ перегляду зображень та
вiдеофайлiв з USВ-накопичувачiв;

комплект дJIя пiдвiсу (крiплення до
стiни/стелi);

вiдстань

вiд

об'ектива проектора до

площини проекцii не бiльше

1 м;

довжина iнтерфейсного дроту - не меншц
нiж необхiдlа для пiдключення пристрою
до ПК педагогiчного працiвника у мiсцi
його встаrовлеЕня;
гаршrтiя на проектор не менше 3 poKiB;

гаршrтЬ на лап{пу проектора не менше
року або 1000 годин в робочому режимi

1

Б) Маркерна дошка дjIя мультимедiйного
проектора:

робоча поверхня матова,

магнiтномаркернц бiлого кольору, розрtlхована у
тому числi для письма на нiй маркерtlп,{и
на воднiй ocHoBi;

дiагона-пь не менше 80". Розмiр та
аспектне спiввiдношення робочоI поверхнi

дошки ма€ збiгатися

з

аспектним спiввiдношенЕям

розмiром та
lиIIого

зобрФкення проектора

В) Базове програNrне забезпечення

мультимедiйного

дJIя

проектора:
та
порегJIяду
створення
дJIя
iнтерактивного нiшчальЕого контенту;
cyMicHe з ОС ПК педагогiчного
працiвника;

Г) Акустична система
вбудовшrа в

зовнiшня

потужнiсть не менше нiж 14 Вт

або
проектор:

процесор:
пiдтримка набору iнструкцiй х86-64 ;
кiлькiсть фiзи.ших обцасллова-rrьних ядер
без використttнЕя технологiй розподi.пу
pecypciB мiж ядраrrли - не менше нiж 4;
кiлькiсть потокiв - не менше нiж 8, кеш
па]чl'ять - не менше нiж б МВ;
базова тактова частота - не моЕше нiж 3,6
GHz

корпус:

ADUmADOmini ITX tоwеr, SFF,

або

iншi

блок ясивлення:
не менше нiж З50 Вт;
Персона-гlьний

комп'ютер
форм-фактора
десктоп дJUI
вчитеJUI

оперативпа пам'ять:
об'ем паrчr'ятi - не меншо нiж 8 GB для
пеЕагогiчного працiвника з частотою IIе
менше нiж 80 ой максимальноi частоти
модулiв, з якими сумiсний процесор

накопичувач HDD або SSD:
об'ем HDD - не менше нiж 1000 GB або
SSD - не менше нiж 240 GB;
тип iнтерфейсу - не гiрше SATA, М.2 або
еквiвалентних

графiчний адаптер:
iнтегрований або дискретний з пiдтримкою
одночасноi роботи не менше нiж 2
пристроiЪ незалежного графiчного виводу
(вiдеомонiторiв) для робочого мiсця
педагогiчного працiвника;
апаратЕа пiдтримка DirectX;
i}паратна пiдгримка OpenGL

звуковий адаптер:

1

iнтегрований або дискретний
мережевий адаптер Ethernet:
iнтегрований або дискретний;

з пiдгримкою стандартiв

1000BASE-T

IO0BASE-TX та

зовнiшнi iнтерфейси:
Пiдтримка сrIасних зовнiшнiх
iнтерфейсiв, таких як:
не менше нiж 2 шт. USB 2.0;
Ее монше нiж 1 шт. USB З.0;
Еthеrпеt-порт (RJ-45);
VGА, або DVI, або HDMI (обов'язково дJIя
педагогiчного працiвника) ;
порт дJuI пiдк.rшоченЁя стереогарнiтури
(роз'ем пiд штекер TRS 3.5 mm)

клавiаryра:
стаЕдартна, мiстить не менше нiж 101
клавiшу, з окремим блоком клавiш для
набору цифр;
розмiр будь-якоТ окремоТ клавiшi мае буги
не менше середнього розмiру основних
лiтерних клавiш;
латинсько-кирилична, з нанесоними
лiтералли латинського (US International) та

украiЪського а-irфавiту ;
тип iнтерфейсу - USB або еквiва_пентний;
мапiггулятор типу " миша"
технологiя - оптична;
тип пiдкrпочеЕня - USВ-iнтерфейс;
кiлькiсть кнопок - не менше нiж 3: лiва,
права, колесо-кнопка дJuI скролiнгу;

вiдеомонiтор:
розмiр дiагоналi - не менше нiж 23,8" для
комп'ютера педагогiчного прачiвника;
технологiя - LCD або LED:
тиш матрицi

- IPS;

час реакцii матрицi

-

не бiльше 5 мс;

KoHTpacTHicTb - не менше 1000:1
(статлгтна)
не менше нiж 1 порт VGА та DVI, або
HD}v{I, або DisplayPort;
роздiльна здатнiсть - не менше нiж
|920 х 1080 для комп'ютера педагогi.пrого

праlliвника;
куг огJIяду (горизонта-llьний/вертика.тrьний)

- не менше

нiж 178

l1,78

П ерсональнuй колtп'юmер форл,t-факmора
dескmоп з вidеол,tонimором повuннi буmu
проdукmолt вid оdноzо вuробнuка.

Операцйна система:

Microsoft@ Windows@ 10 Рrо UKR,
предiнстальована з вiдповiдною лiцонзiею

та необмеженим TepMiHoM використЕlння з

технологiю

ОЕМ активацii ОА

3.0)

повноцiнна пiдтримка роботи користувачiв
з особливими потребшrи; безкоштовне
оновлеЕIня на весь перiод функцiонув€шIня,
але не менше 5 poKiB.

Програмне забезпечення офiсного
призначення:
Преiнста.пьоваrrий rriцензiйний пакет
офiсного прогр.lмного забезпечення
сертифiкований в УкраiЪi, пропрiетарний з
украihомовним iнтерфейсом, сумiсний з
обраною ОС, що пiлгримуе роботу з
основними фйловими форматаlrли, а також
роботу з олектронною поштою. Наявнiсть
украiЪомовноi пiдтримки вiд виробника на
територii УкраiЪи,

Спегхiалiзоване програмне забезпечення
для шерсонаJIьного комп'ютера формфактора десктоп для вчителя:
Iнтэряктивнi мультимедiйнi електроннi
ocBiTHi ресурси: (проiнстальованi на
коIлtп'tотер), з TepMiHoM дii лiцензii не
MeIJ]tIe 3-х poKiB. Iнтерактивний
мультимедiйний застосунок з можливiстю
користування на iнтерактивнiй поверхнi, з
можливiстю роботи без пiдктпоченЕя до
мережi iHTepHeT та функцiонttлом дJuI
консtруювшrня ypoKiB.
Мулlьтимедiйний пiдрушик Хiмiя 10-1

1

KJTacI4;

Мульт;амедiйний пiдрупrик Бiологiя 1 0-1

1

Iшiacl{;

I\4у,.;lt,тrлмедiйний пiдрlптник Алгебра

1

0-

11

клаои;
М;lrrr, iиыедiйrrий
11 класи;

пiдрутник Геометрiя 10-

Електронний посiбник Алгоритмiзацiя
прогрill\{ування;

наявнiсть бiблiотеки

з

темами
их

i

ypoKiB,
,т

(проiнстальовt}них на комп'ютер). Кожна
тема мiстить рiзномаrriтнi мультимедiйнi

засоби дJuI ii
зображенн я,

та/ або

пояснення, а

саме:

шriмацii, таlабо анiмацii

дикторський супровiд, та/або шiмацii
аудiо- та вiдеофрагменти тощо. Шя
перевiрки знань передбаченi контрольнi
запитчlння, завдання, тести.

Наяiзнiоть зttхисту

та

керрtшня

авторськими праваh{и (пiдтримка функцiй
DR\4).

Програмний засiб для роботи з
еJIектронЕою книгою: (пiдрутник,
методитIний посiбник тощо),
пропрiетарний, з украiномовIIим
iнтерфейсом, з технологiею захисту
авт:-,l:ськltх прав DP.M, який мiстить
Олt,кrlrogцi пiдрушики, що вiдповiдають
стff{дарту МОН УкраЪи з ФIЗИКИ, XIMIi,

гЕоt\lЕ,грIi, IнФормАтики дJIя
класiв та АЛl-ЕБРИ, БIОЛОГIi для

1

0-1

1

10

класiв (проiнстальованi на комп'ютер),
TepMiH дii лiцензii не менше 1-го року;

Bci епектроннi пiдрlпдlики повиннi буги
дсст:/пними для повноцiнного
використtlння через единий застосуIIок
(ксередовище)), що пiдтримуе наступнi
фуi;i,:цiТ"
-

охj{ов,лення/зазантаження

елоктронних

пiдрутникiв через мережу IHTepHeT;

-

автономна робота в режимi без
пiдкrпочення до мережi IHTepHeT (offline);

-

збереяtеrrнrI номера пото.пrоi сторiнки

прlr заJ(риттi/змiнi пототшого пiдlуrника,
та шереходу до цiеi сторiнки при
IIовторному вiдкриттi пiдрlr.дlццu,

- забезпечення роботи

на операцiйних

систеь{ах Microsoft Windows (Bepcii 10);

Кокен електронний пiдруrник повинен
повнiстю повторювати за версткою
фозтаrшуваншIм малюнкiв, ToKcTiB,
пrрифтiв тощо) друкований ана.пог
пlдlэуtiЕiика того ж автора, якии мае
вiдповjдний гриф MiHicTepcTBa освiти
УкраТrтп або схвалений для використання у
з{гEtJlbIIoocBiTHix навчальних закJIадах, та
матш функцii:

- iнтерактивного змiсту, який

забезпечуе
перехiд по роздiлах/параграфах
пiдрl^тника;

- створенЕя, зберiгання нотаток
(KoMeHTapiB) безпосlередньо

електронному пiдрупlику;

у

- повнотекстовий пошук

iз видiленням
кольоDом знайденого (словa>) та швидким
переходом до наступного\попереднього
знайденого ((словD) у електронному
пiдрJ.lrrику.

Персональний комп'ютер форм-фактора
десктоп у такому складi:
процесор:
пiл грлlлака набору iнструкцiй х86-64;
кi.ltькiо,rь фiзи.шlих об.rислювальних ядер
без ви;tоiэистtlння технологiй розподirry
pecypciB мiж ядрами - не менше нiж 4;
TaIiT cL}a

частота - не менше нiж 1,5 GHz

KOPti}C,;

фсрл,t-фактор -

"ALL-IN-ONE" (моноблок)

операт[лвна пам'ять:

Персональний
комп'ютер
форм-фактора
десктоп

o6'cr: п.алл'ятi - не менше нiж 4 GB з
частотоIо не менше нiж 80 о% максимаrrьноi
частоти модулiв, з якими сумiсний
прi ц.:,сор накоппчувач HDD або SSD:

нiж 500 GB або SSD
- не менше нiж 140 GB;

об'эIч, гi.I-D - не менше

тип iнтерфейсу - не гiрше SATA, М.2 або
еквiвалентних графiчнпй адаптер:
iнтегilсiваний або дискротний з пiдтримкою
o.]riu:i&cJ:lOi iэоботи не менше нiж 2
пристроiЪ незалежного графiчного виводу
(вiдеомонiторiв);
апаратна пiдтримка DirectX;
€tпараrна шiдгримкtt OpenGL

зшукtlвиlii ai{anTep:
iнтегlэований або дискретний
мере}кевий адаптер Ethernet:

iнтсrрований або дискретний;
з iltдi,римкою стtlЕдартiв

l00BASE-TX та

5

1000BASE-T
зовнilшнi iнтерфейси:
Пiдтрипака сrIасних зовнiшнiх
iнтерфейсiв, таких як:

USB 2.0;

USB

З.0;

Еthеrпеt-порт (R J-45);
802,1 1п/асl1'

VGlt,

або DVI, або

HDMI, або DisplayPort;

порт для пiдк.тпочення стереогарнiтури
(роз'ем пiд штекер TRS 3.5 mm)

клавiатура:
стандартна, мiстить не менше нiж 101
клазiшу, з окремим блоком клазiш для
набору цифр;

окремоi клавiшi мае бути
не IfeItIпe середнього розмiру основних

рOзr\Iiр буль-якоi

лiтерних кпавiш;

латинсько-кирилична, з нанесеними
лiтеЕ,,ами латинського (US International) та
укпаiЪського алфавiry;

тип iнтерфейсу - USB або еквiвалентний;
мадлirrх,;лятOр тиIry "

миша"

:

техяо:iсlгiя - оптиIIна;
тиrt пiдкпrочення - USВ-iнтерфейс;
кiлъ;l:iсrь кношок - не менше нiж З: лiва,
права, колесо-кнопка дuI скролiнгу;
BiпяrinnioкiTop (з вбулованим екраном):
розлtiр дiагона_пi - не менше нiж 23,8";

технопогiя - LCD або LED;
но \{енIше нiж 1 порт VGА або DVI, або
HD]ИI, або DisplayPort;
х
розпiльна здатнiсть - не менше нiж 1920

1080;

.,

куг огJIяду (юризонтальний/вертикальний)
-

F{f;

]iiелШё

o[fi(l[,, tt

нiж 178"/178о

iiii,i{Hai cltc

rема:

пOпеDедньо встановлена

ос

Microsoft

Windows 10 Рrо Ukr, пропрiетарна

з

пiдтримкою роботи у локальнiй
обчис-тщовальнiй мережi з украiномовним

iнтерфейоом; наявнiсть украЪомовноi
пiдтримки вiд виробника на територii
Укр,аiни;
повноцiнна пiдтримка роботи користувачiв

особливими

з

потребаrr,rи;

безlсоштовне оновленнrt на весь перiод
функцiонув€lння, але не менше 5 poKiB;

мож;rивiсть динаrrлiчного

оновлеЕня

дистанцiйно;
Ha* B;.ti,:Tb

дистаrrцiйного робочого cToJry;

Спецiалiзоване програмне забезпечення
длý персонаJIьного
фак,гора десктоп:

комп'ютера

форм-

Iнт,ераrсгивнi му,льтпмедiйнi електронrri
oeBiTtli рееурси: (проiнстальованi на
комп'ютер), з TepMiHoM дii лiцензii не
менше З-х poKiB. Iнтерактивний
м)/пLтI.ьlодiйний застосунок з можливiстю
кс г иý r,-.\,,] анIJя IIа iнтерактивнiЙ поверхнi, з
тrtг:rtTllzi, Trc, роботи без пiдк-тпочення до
мережi IHTepHeT та функцiоналом дJIя
консгруювання ypoKiB.
Мул:;r:лiшrедiйний пiдрутник
KJlitci Zl;
N{r,,l,,1,.41{

1

0-

11

едlйiJх.й пiдрl"плик Бiологiя

1

0-1

пiдрушик Алгебра

1

0-

ILцdl i)I{,

I\Цy,,r .,r,,,

Хiмiя

lс,дiйrrий

IfiiflСи;
Mlz Tt i пr,roдlii'tнlлй
",

1

11

пiдруrник Геометрiя 1 0-

1 i ьтаси;
Електронний посiбник Алгоритмiзацiя i
прOгрЕlмрЕlння;
Наявнiсть бiблiотеки з темzlп,lи урокlв,
демонстрацiй, лабораторних робiт
(пiэоrнстшrьованих на комп'ютер). Кожна
Telrta мiстить рiзноманiтнi мультимедiйнi

засобрl дJlя iT пояснення, а

cal\{e:

зсlброкення, таlабо анiмацii, таlабо шriмацii

диrtтоiэський супровiд, таlабо шriмацii
а\цir,- ,га вiцеофрагменти тощо. Шя
пепевiрки знtшь передбаченi KoHTporbHi
запrатйня, завдання, тести.

H;;lBHja:,b

зl]хIrсту

в.}гr]t)рillки]лr] прi]вtlп{и

DRrz;;"

Црql.рецrддЩ чФQ_для

керування
та
(пiдтримка функцiй

еJпек:lгtr)ошною книгою: (пiдрутник,
мэтодrjчний посiбник тощо),
проппiетарний, з украЪомовним
iнтерфейсом, з технологiею захисту
авторських прав DRM, який мiстить
електроннi пiдр1"lники, що вiдповiдшоть
ста"Iiдr.рту МОН УкраrЪи з ФIЗИКИ, XIMII,
гЕомЕтрIi, IнФормАтики для 10-11
класiв та АJII'ЕБРИ, БIОЛОГIi для 10
класi,в (проiнста-шьоваrri на комп'ютер),
TepMiH дii лiцензii не менше 1-го року;

Bci t t,ел:тротrтrз пiдруrники повиIIнi буги
д(,с г.iiIн

орйетанFIя 1торез

BI4}1

(<

повпоцiнного
единий застосунок
вигце>i), що пiдтримуе наступнi

lII |Il4_ д,л.я

celr,;21o

фуr, л:liiil

- оFlr._rвjlення/зазадrтаження елоктронних
пiлlr 1"rникiв через мережу IHTepHeT;

- автономна робота в режимi без
пiдк.rпочення до мережi IHTepHeT (offline);
-

зб,эрэяtеtrня номора поточноi сторiнки

поточного пiдрупrика,
та liеOе)iоду iцо цiеi сторiнки при
пов,I,ор}Itlму вiдкриттi пiдрутника;
пр}J эькрит,гil'змiнi

- забезпечевня роботи

на операцiйних
cl.icTel/iаli Microsoft Windows (Bepcii 10);

Кокен електDонний пiдруrrrик повинен
попнiсi-ю поЕтоDювати за версткою
(розталrчванням машонкiв, TeKcTiB,
ш,рt,;dl i:ir: iоlцо) друковаIIиЙ шrалог
пiдrэу.ri-rriка тOго х( автора, який мае
вi,:1пс ь i.цчий гриф MiHicTepcTBa освiти
У,тр,;,Т.:,,,л абrэ r;хва_тt,эний для використаIIня у
загаJIьнс!освiтнiх навчtlJIьних з€lкJlадzlх, та
Ma;;r tруi;кцjТ,

-

i н l,il l) i,tii]]

п,:,л,ll.:.",.i

пI

i-,.

,

{I

El]i:tiJгo зtиi

сту, який забезпечус

i( п,з ро::дi rахlпараграфах

-l:,,.,,.._:а;

-

ствOоення, зберiгання нотаток
(комеп,гарiв) безпосередньо у
еле, :lтoЁ]Holll пiдр).чнику;

-

lltlвI]oтекстовий пошук iз видiленням
коJI},()DоNт знайденого ((словa>) та швидким
пеDохt)дом д0 Еаступного\попереднього
знайценого (слова> у електронному
Пi"tl

l,;,1

1i ,21п,,

Багатофункцiо
на.rrьний

пристрiй
(принтерсканер-копiр)

Тиrr БФI1- кольоровий;
Тип витратних матерiалiв - вбудованi
етuнос,гi J,JшI чсrрнила (оригiншrьнi вiд
ви.робника);
Технологiя друку - струменева;
Безпротове пiдключенЕя по Wi-Fi;
Можливiсть пiдкlпочення до мережi
(LA}I):
Пршнтер:
Максим.дtьний формат не гiрше А4;
Максttмальна роздiльна здатнiсть, dpi не
Me;-ii]Ie 4ti00x1200;
Моякливrсть друку фотограф iй ;
МIод<.ливiсть ав1 оматичного
двостороннього друку (А4);
Мо:ru,;шiсть друку без полiв (А4);
маlссtтпл,:льна швидкiсть чорно-бiлого
др:д(:/ l!/+, не N{е.Iг,Ituе 30 стор/хв або
маl:с]lt\Iа[ъна пrвидкiсть чорно-бiлого
друку Адi (ISO). не менше 13 стор/хв;
IVIакоrтъtальна Iпвидкiсть кольорового
дрlпдz A.l, uе монше 20 стор/хв або
макси\izlJlьна швидкiсть кольорового друку
Arl {iljtl.t. не менше б стор/хв;
Mi,o;K;l",lзtcтb кOльOрового копiювttння;
Ivхаrкстллдальна кiлькiсть копiй за цикJI не
ме_tг;-lе !,,?,

Ct;*t*ep:
Тиг1 ;канера ппаr+шетний;
Тиг,l да:чаl,tа L.IS;

Мf4,сст,itяапьниlt формат оригiнапу не менше
A'i,I

розмiр скаrrування, но
Me]:п_IIij ,l iбх2.9'l lrM;
,Цозвiл сканора, не менше 1200х2400 dpi;
На_яаlтiст,т, шристрою tlвтомати!шоi подачi
Мi алlсиr*rалъний

otэ;Tii1-1ailiB:

Iв,теiiфеlhси не MeHIIre: 1

USB тип В,

1

ET,tr;,:n,;i:

сть llpyкy на фотопаперi, на
M.i.,Ir-}ll{j},Iy lta:reci, FIа гJUIнцевому паперi, на
Мj:,зяк.:l,,:,.вi

Kca]}i,]p'"lrK;

IVlii,ilrэ.;rьна щiльнiсть паперу, не бiльше б4
гi lдli:
Реl;';,1_,с,

LrTapTc,Bиx контейнерiв, ч / б. не

м._-ч;.l{i]

1

4(lС'r) cTtlpiHoK;

Рсс,урс, отартOвих контейнерiв, кольорових
(Bciх. _tэлыlрiв,t iTe hdенше 7500 cTopiHoK;
T

Виз:iла,тнi маrер,i,rпи дJIя моделi пристрою
мfi#.l,ть б,,тlа доступними д.пя придбання в
Y,,,:ii;til,ri;

Брilй-

Маршрутизато

рз

бездротовою
точкою

доступу

мен--е rЬiсяцЬ
"е
Пiдтриvлка стандартiв не гiрше IEEE 802.3,
IEEE 802.3u
Поirти: не менше - 2 порти 10/100М zu45
Ц'ДNI. З порти 10/100М RJ45 LAN з автоузгодженням;
Пiл,лриляка протоколiв не гiрше ТСРЛР,
РРРг;Г, DIICP,ICMP, NAT, SNTP;
Наявнлсть вбlцоваrrого NAT i DHCP
сернору з пiдтримкою резервувшrня IPадрес;
Наявнiоть вбудованого браrдмаузера з
пlдlр!I}лкою фiльтраrrii по IР-адресах,
дOýdtrнIiик iMeHax i МАС-а п,ресаNIи;
пiдтtrимка уrrравлiння смугою
прсiтliскi}ння поOту, дзеркаJIювання портiв,
пiдтрriплка VLAJ.J на порти LAN;
Ha"riBbicTb

пiдiримки

пiiul:lто.tення/вiдключення вiд IHTepHeTy в
бу;лл,-якилi ча"с дсlби у вiдповiдностi з
ВС1 а]:ОВЛеНИ}чI

F],:MBHroTb

РОЗКjIаДОМ;

пiдтримки фуrrкцiИ контроJIю

д(}{)т}пу;
Н i,_тл;зiсть l tl"цтримки

статистики трафiку;
IV{r}}i:л]!Iвiсть о}Iо;]rення вбудовшrого
прзгра^{ного забезпечення (прошивки);
наg вн icTt, WеЬ-улравлiння.
Б,эз.:; iлотова тOчка доступу:
Кl"пыli:.ть а{тен не менше 2;
K:;u,lcr:Tr" ,I-rtiЧ портiв не менше i;
С,в_н:дарти rте гiрше 802.1ln, 802.11 b/g;
[iiiзи,r,iсiс;ть без;lро вiдного з'едншtня не
гri:,llltl

:u

uh4 Ьitlэ

l

Ц/!;r че IlпшIе o4l|28l|521'
Наriвr*ii,эть lv PZt/ Ц,'РА2;
Ki" ib;ilttlTb

Tri

Mf,iIj,.,Ic 'j[J.
I'u".lrззi, i+

цклкr,tених користувачiв

цg у_е_цщq

- не

l?_цiсrцЦ

Виlс,;р истовиотБся дJIя моделюванЕя
pоi,,i,l\{iii.:it прlаотроiЪ та вивчення IHTepHery

входити
рiзних KoHcTpyKTopiB для
моде";{ювання розумних пристроiЪ та не
Meiixl{e (]дI{ог0 конструктора для вивчення
pcl.lc:r? /]о скпа;т.ч гтабору повиIIно

не \{е}лшtе,гр}.()х

Програллованi

електроннi
модулi

IHT i,-'1,11,з,iу

речей

L!л
,л-,..,л.....-.
l l(l лr \/i l:] \/-t] lii

.

ч,

.

,

- ]iiil;;trlr]{;H"]"pi),{Iei)и: не N,rепшIе 2
lчт,i

-

рiзних

il;,,,,tTlг1 11цlilJ{t)rrt{{;

:j?|{,a.]1[,}JB

шI1,.,

кллькiсть модулiв: не менше 10

-

inirl JiТ",rодул,

через

liК

Btuet@

або з плобiльного пристрою;

- лriдiриiчtка програпdранrrя (Scratch /
А

rdirbiock або еквiвалент);

- наявнiсть датчикiв

-

не менше 5-ти рiзних

датчяпtкiв;
- plu2,{rri,](0f;e цrб.тr,rд;rанiля (макетна I1пата,

свiтлодiоди, кнопки,
севвомOтор, кроковий двигуrr, батарейки)

з' € ;.ii,7вaлbвi д,рt,,lи,

- IIr,,cI рыtjнэ забезuе.lенilя;
- методичнi матерiали дJIя використаннrI в

ocBiTHboMy процесi;

- кпчтет?нери для зберiгшrня

а,

