ОГОЛОШЕННЯ

про проведеЕня вiдкритих торгiв
UA-202 1-07-1 З-00795З-с

ВIДДIЛ ОСВIТИ БАЛАКЛIЙСЬКОi МIСЬКОi РАДИ

НайменуваЕня замовника:

:|

xAPKIBcbKoi оБлАстI

Юридичка особа, яка забезпечуе потреби держави
або територiальноi громади

Категорiя замовIIика:

в

Iдентифiкацiйний код замовника
€ДР:

441,L401,4

642о7, YKpaiHa, XapKiBcbKa область, Балаклiя,

МiсцезнаходжеЕня замовника:

,..

", i;;*o""*"".

вул.I]ентральна, будинок

здiйснювати зв,язок

з

1

6

balakliya.kh@gmail.com

учасfiиками:

Вид предмета закупiвлi:

Товари

Назва предмета закупiвлi:

Фотографiчне обладнання (проектор та проекцiйний
екран (дошка) для класiв НУШ)

Код за €диним
словником:
l

закупiвельним

Hu.""

номенклатурноi
i позицii предмета
l

iзакчпiвлi
l
l

I

Фотографiчне
обладнання
(проектор та
'

проекцiйний екран
(дошка) для класiв

нуш)

ДК

Коп згiдно з €диним
i закупiвелъним
! словником, що
iнайбiльше
i вiдповiдае назвi
i fiомеfiклатурноi
l позицii предмета
закупiвлi
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I
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:20

1 5

:

3В650000-6

"t;;;;-

ToBapiB або

Фотографiчне обладнання

;,;;;- -^
поставки

ToBapiB,
викоЕаIIня
робiт чи
надаfiня

ToBapiB або

обсяг

мiсце

"иконапня
чи
| робiт
IIадаЕня

:

Мiсце
поставки

l

ВИКОIIаЕIIЯ

робiт чи
надаЕня
i на
iпо
послуг
_ __*i.-

послуг
.--.*
В комп.

ДК 021:2015:

_

зв650000-6
Фотографiчне
обладнання

1

послуг

i

YKpaiHa,
Вiдповiдно до

документацii

iдо20

i листопада

i2021

]

i

l__

i

умови оплати:
Подiя

Тип опдати i Перiод,
i (днiв)
i

Тип

днiв ; Розмiр

, ОПЛаТИ,

i(%)

l

l

l

..--..l

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

, '., i , очiкувапа
закупiвлi:

BapTicTb предмета

пiсляоплата

15

Банкiвсь Kl

l

100

1

I

l
]
1

l
1

"1
306 400,00 UAH

Щжерело фiнансувапня закупiвлi:

опис

Сума
з06400 UAH

1 532,00 UAH

вiдсутня

29 липня 2021, 1"7:00

yKpaiHcbKa

.

вiдсутнiй, пiсля завершення електронного аукцiону
30 липня 202t

вiдсутнi
вiдсутнi

.*

t5A7

I

i
1

додАток
d

о mенd epHoi'

d

окул,tенmацit

,.,,', IIIФормдцI про нЕоБхIднI тЕхнIчнI, якIснI тА кIлъкIснI
,,: : :. ,,,
ьрАктЕристикипрЕдмЕтАзАкупIвлI

.Щетальний опис предмету закупiвлi та технiчнi (якiснi) вимоги до ТОваРУ:
закупiвлi (товар): Фотографiчне обладнання(проектор та проекцiйний екран

ка) для класiв НУШ)
ДК 021;2015 - 38б50000-б,

а calvle:

ТЕХНIЧНI, ЯКIСНI ТА КIЛЬКIСНI ВИМОГИ
до предмету закупiвлi за кодом

l

Технiчнi, якiснi та кiлькiснi вимо|цл9 j9Езру
Технологiя: LCD: 3 х 0.55 "P-Si ТFТ

Проектор

Короткофокусний об'сктlв
KoHTpacTHicTb: 16 000: l
Оригiнальна роздiльна здатнiсть:

ХGА

(

l

од.
Вимiру

кiлькiсть

Компл.

8

024х768)

Пiдтримуванi дозвоrry:

-

VGА (6а0ха80)

SVGA(800x600)

ХGА (l024x768)
SXGAl (1152х8б4)
SXGA2 (l280x960)

.

SXGA3 (1280xl024)

SXGA + (l400x1050)
WXGA (l280x800)
WXGA-I(l280x768)
WXGA-2 (1360х768)
WXGA + (1440х900)
UXGA (1600xl200)

Основний формат зображення: 4: 3
Пiдтршuка форматiв зображення: 16: 9, 1б:l0
Фокусування: pylнe
Мiнiмальна фокусна вiдстань, мм: б.4
Проекцiйне вiдношення: 0.55: 1
KiaTHicTb змiни фокусноi вiдстанi (чифрова): 1 - l .35
Розмiр зображення по дiагонаlti при мiнiмальнiй вiдстанi
до екрану, м: 0.94
Розмiр зображення по дiагоналi при максимальнiй
вiдстанi до екрану, м;2.'74

Поryжнiсть лампи (Вт UHE): 2l5

.t

Ресурс лампи (стандартний режим), годин: 5000
Ресфс лампи (еко режшл), годин: 10000
Яскравiсть (звичайний режим), лм: 3200
Яскравiсть (економiчний режш,r), лм: 1800
Колiрна яскравiсть, лм: 3200
KoHTpacTHicTb: l6000

PbHoMipHicTb яскравостi,О/о: 8 5
Кольоро-вiдтворенIuI, мiльйонiв кольорiв: l .07 мiльярлiв
Налашryвання зображення (проектор, гryльт,ЩУ):

-

Яскравiсть
KoHTpacTHicTb

Насиченiсть
Звyк

2

-

Вхiдний сигнал
Трапечiсподiбнеспотворення

корекцiя трапецеiда.lIьного спотворен}ш по вертикалi та

горизонталi, + градуси:
Входи:

-

15

VGА (Mini D-Sub 15-pin)
Кiлькiсть входiв VGА, шт: 2

Композитний вiдеовхiд (RCA), шт:

S-Video (Mini DIN 4-pin), шт:

1

1

HDMI, шт: l

Аулiовхiд (Mini Jack З,5 мм), шт: 2
Аулiовхiл (RCA White / Red), шт: 1
Мiкрофон (Mini Jack 3,5 мм), шт: 1

Виходи:

-

Порт lnteractive Sync In (Mini Jack)

VGА (MiniD-Sub lS-pin), шт:

1

Аулiовихiд (Mini Jack З,5 мм), шт: 1
Порт Interactive Sync Out (Mini Jack)
Iнтерфейси:
USB (тип А), шт: 1
USB (тип В), шт: l
Ethernet Так

Послiдовний чифровий iнтерфейс RS-232 (DSub 9-pin), шт:

l

Вбулований моно динамiк 16Вт

Функцii:

-

-

Quick Соrпеr
USB Display 3 в

1

Перегляд зображення з USВ-накопичувача

А/V Mute

Функцiя копiювання налаштувань i оновленrrя

црошивки через USB

Передача зображення, звуку i оиrналiв
управлiння по USB
Монiторинг, управлiння i передачазображення i
звуку по провiднiй мережi
- Швидке вкJIючення i миттсве вимкнен}uI
Вiдеостандарти:

-

- PAL
- M-PAL
- N_PAL
- PAL 60
- NTSC
- NTSC 4.43
- SECAM

Склад поставки:
- Проектор;
- Пульт ЩУ з 2-ма елементами живленшI;
- Кабель живлення 4,5 м,
- Кабель до ПК 1.8 м з 15-контактним роз'емом D-

1

Проекцiйний
екран (лошка)
a

Sub (n / n);
СD-диск з програмним забезпеченням;

СD-диск з документацiею;

Стельове крiплення для проектору, штанга з
регульованою висотою l 3- 1 06см;
Мультимедiйний кабель HDMI 5м

Тяп: маркерна, магнiтна
Розмiр: 1200xl800MM
Матерiал поверхнi: KepaMiKa, з антиванд€шьними
властивостями
Сryпiнь блиску поверхнi: матова
Колiр поверхнi: бiла
Рамка: анадований алюмiнiевий профiль C-line
Можливiсть використаншI дJuI писаш{я маркерами - так
комшrект поставки:

Компл.

на

дату

вимогчlм

1067

розкриття пропозицiй,

технiчних

вiд |6.|2.2015 та

регламентiв
J\Ъ lЗ9 вiд

пiдтвердження вiд виробника або його офицiйного представникаl
дистриб'ютора про можливiсть використання дошки в якостi екрану для проектора.

5) Авторизацiйний лист вiд виробника або його офiцiйного представництва

або

представництва в УкраiЪi, чинного на дату подання тендерних пропозицiй
здlиснюються
надати листнавчilльного
закJIаду та складае його в узгоджений час з керiвником закладу.

ti

