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I. Загальні положення
1
1. Терміни, які вживаються в
документації конкурсних
торгів
2. Інформація про замовника
торгів
повне найменування
місцезнаходження
посадова особа замовника,
уповноважена здійснювати
зв'язок з учасниками
3. Інформація про предмет
закупівлі
найменування предмета
закупівлі

вид предмета закупівлі
місце, кількість, обсяг
поставки товарів (надання
послуг, виконання робіт)

2
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог
Закону України «Про здійснення державних закупівель» (далі –
Закон). Терміни, які використовуються в цій документації
конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом

Відділ освіти Свалявської районної державної адміністрації
89300 Закарпатська обл., м.Свалява, пл. Головна, 1
Софілканич Михайло Йосипович, начальник централізованої групи
з обслуговування установ освіти,
тел/факс (03133) 2-24-93
електронна адреса – svalyavaosvita@ukr.net

код 26.20.1 (30200000-1) - машини обчислювальні, частини та
приладдя до них (персональний комп'ютер, комп'ютерні класи,
інтерактивні комплекси, БФП)
товар
загальноосвітні навчальні заклади, підпорядковані відділу освіти
Свалявської райдержадміністрації
лот 1 - персональний комп'ютер – 1 один, комп'ютерні класи - 2
одиниці, БФП -1 один.,
лот 2 - інтерактивні комплекси - 6 одиниць.

строк поставки товарів
(надання послуг, виконання
липень-серпень 2016 року
робіт)
Відкриті торги
4. Процедура закупівлі
Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі
5. Недискримінація
на рівних умовах
учасників
6. Інформація про валюту
Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.
(валюти), у якій (яких)
повинна бути розрахована
і зазначена ціна пропозиції
конкурсних торгів
7. Інформація про мову
(мови), якою (якими)
Під час проведення процедур закупівель усі документи, що
повинні бути складені
готуються, викладаються українською мовою.
пропозиції конкурсних
торгів
II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів
Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 10 днів до
1.
Процедура
надання
закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів
роз'яснень
щодо
звернутися до замовника за роз’ясненнями щодо документації
документації конкурсних
конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на
торгів
звернення протягом трьох днів з дня його отримання та
оприлюднити його на веб-порталі уповноваженого органу

відповідно до статті 10 Закону.
Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами
звернень внести зміни до документації конкурсних торгів,
продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних
торгів не менше ніж на сім днів та повідомити письмово протягом
одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення
зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію
конкурсних торгів.
У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту
документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї
змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття
пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити
про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.
Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до
статті 10 Закону
2. Порядок проведення У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких звернень
зборів з метою роз'яснення щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити
запитів щодо документації ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх
роз'яснень щодо звернень і оприлюднити його на веб-порталі
конкурсних торгів
Уповноваженого органу відповідно до статті 10 Закону.
III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів
Оформлення
пропозиції Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за
підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита,
конкурсних торгів
*Ця вимога не стосується пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.
учасників, які здійснюють Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну
діяльність без печатки згідно пропозицію конкурсних торгів.
з чинним законодавством, за Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури
винятком
оригіналів
чи закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис
нотаріально
завірених уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а
документів,
виданих також відбитки печатки*.
учаснику
іншими Оригінали чи нотаріально завірені копії документів, видані учаснику
організаціями
іншими організаціями (підприємствами, установами), лише
(підприємствами,
нумеруються. На зворотній стороні останнього аркуша цінової
установами)
пропозиції повинен бути зроблений запис, в якому вказуються
цифрами і прописом кількість пронумерованих сторінок, який
засвідчується підписом та печаткою* учасника.
У разі ведення учасником діяльності без використання печатки,
учасник надає про це довідку у складі цінової пропозиції, а
документи засвідчуються підписом посадової особи учасника.
Повноваження посадової особи щодо підпису документів пропозиції
конкурсних торгів Учасника підтверджується випискою з протоколу
засновників, або наказом про призначення, або довіреністю, або
дорученням, або іншим документом, що підтверджує повноваження
посадової особи учасника на підписання документів.
Довіреність Учасника на уповноважену особу, що має право на
участь в конкурсних торгах та підпису документів, у тому числі за
результатами конкурсних торгів, оформлена згідно з чинним
законодавством.
Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті,
який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки
учасника процедури закупівлі*.
На конверті повинно бути зазначено:
повне
найменування
і
місцезнаходження
замовника;
- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про
проведення відкритих торгів;

2. Зміст пропозиції
конкурсних торгів
учасника

3. Забезпечення пропозиції
конкурсних торгів
4. Умови повернення чи
неповернення
забезпечення
пропозиції
конкурсних торгів
5. Строк, протягом якого
пропозиції конкурсних
торгів є дійсними

6. Кваліфікаційні критерії
до учасників

7. Інформація про

- повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника
процедури закупівлі,
- місцезнаходження (місце проживання) учасника,
- ідентифікаційний код за ЄДРПОУ,
- номери контактних телефонів;
- маркування: "Не відкривати до « 12 » липня 2016 року 11:00
год.»
(зазначаються дата та час розкриття пропозицій конкурсних
торгів")
Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури
закупівлі, повинна складатися в такій послідовності:
-реєстру пропозиції конкурсних торгів
-документів, що підтверджують повноваження посадової особи або
представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів
пропозиції конкурсних торгів, підтверджених наказом про
призначення керівника на посаду (копія, завірена печаткою
учасника*), або довіреності на право підпису уповноваженою особою.
- цінової пропозиції (Додаток 1)
- інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики
предмета закупівлі (згідно п.7 розд.3) Додаток 2 Документації
-документально підтвердженої інформації про відповідність Учасника
кваліфікаційним критеріям, визначених в статті 16 Закону, та
відсутність підстав для відмови в участі у торгах відповідно до статті
17 (п.6 розд. 3 документації з конкурсних торгів), Додаток 3
-ЗГОДА на збір та доступ до персональних даних (Додаток 4)
Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається.
Не передбачено, так як забезпечення не вимагається

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90
днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення
цього строку замовник має право вимагати від учасників
продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.
Учасник має право:
- відхилити таку вимогу;
- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним
пропозиції конкурсних торгів.
Замовник вимагає від учасників або учасників подання ними
документально підтвердженої інформації про їх відповідність
кваліфікаційним критеріям, а саме:
1.Наявність документального підтвердження наявність фінансової
спроможності.
2. Наявність обладнання та матеріально-технічної бази.
3.Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають
необхідні знання та досвід .
4.Наявність документально підтвердженого досвіду виконання
аналогічних договорів.
5.Замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у
процедурі закупівлі та зобов’язаний відхилити пропозицію
конкурсних торгів у разі, якщо він не відповідає вимогам, зазначених
в статті 17 Закону.
6. Вимоги зазначені в Додатку 3 цієї документації
Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій

необхідні технічні, якісні та
кількісні характеристики
предмета закупівлі

8. Опис окремої частини
(частин)
предмета
закупівлі (лота), щодо якої
можуть
бути
подані
пропозиції
конкурсних
торгів
9. Внесення змін або
відкликання
пропозиції
конкурсних
торгів
учасником

конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність
пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним,
кількісним та іншим вимогам щодо предмета закупівлі,
встановленим Замовником.
Вимоги встановлені в Додатку 2 цієї документації.
Учасники можуть подавати свої пропозиції на окремі частини
предмета закупівлі (лоти), які визначені Замовником.
Опис технічних вимог до окремих частин наведені в Додатку 2 цієї
документації конкурсних торгів

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію
конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого
забезпечення пропозиції конкурсних торгів.
Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів
враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення
строку подання пропозицій конкурсних торгів.
IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів
Спосіб, місце та кінцевий
строк подання пропозицій
Особисто або поштою
конкурсних торгів:
спосіб подання пропозицій
конкурсних торгів
місце подання пропозицій
м.Свалява, пл. Головна, 1, каб. 304
конкурсних торгів
кінцевий строк подання
пропозицій
конкурсних Кінцевий строк подання пропозицій
торгів (дата, час)
« 12 » липня 2016 року о 9-30 год.
Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після
закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються
учасникам, що їх подали.
На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня
надходження запиту підтверджує надходження пропозиції
конкурсних торгів із зазначенням дати та часу
2. Місце, дата та час
розкриття
пропозицій
конкурсних торгів,
місце розкриття пропозицій
конкурсних торгів
дата та час розкриття
пропозицій
конкурсних
торгів

м. Свалява, пл. Головна, 1, третій поверх
Зал засідань Районної Ради

розкриття пропозицій конкурсних торгів відбудеться
« 12 » липня 2016 року об 11-00 год.
До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів
замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені
представники, а також представники засобів масової інформації та
уповноважені представники громадських об’єднань. Відсутність
учасника або його уповноваженого представника під час процедури
розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови
в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції
конкурсних торгів.
Повноваження представника учасника підтверджується випискою з
протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю,
дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження
посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття

пропозицій
конкурсних
торгів.
Для підтвердження особи такий представник повинен надати
паспорт. Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів
перевіряється, оголошується наявність чи відсутність усіх
необхідних документів, передбачених документацією конкурсних
торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження
кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів. На
вимогу суб’єктів, зазначених у частині другій статті 27 Закону,
замовник зобов’язаний продемонструвати зміст документа, що
містить інформацію про ціну, наявність чи відсутність усіх
необхідних документів, передбачених документацією конкурсних
торгів.
Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття
пропозицій конкурсних торгів. завірена підписом голови комітету з
конкурсних торгів та печаткою замовника Копія протоколу розкриття
пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на
його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого
запиту.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється
відповідно до статті 10 Закону.
V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця
Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями
1. Перелік критеріїв та
методика
оцінки змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду
оцінки
пропозицій.
пропозиції
конкурсних та
торгів
із
зазначенням Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з
питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції
питомої ваги критерію
конкурсних
торгів.
Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації,
наданої учасником, до органів державної влади, підприємств,
установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання
достовірної інформації про його невідповідність вимогам
кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині
першій статті 17 цього Закону, або факту зазначення у пропозиції
конкурсних торгів
будь-якої недостовірної інформації, що є
суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник
відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого учасника.
Замовником визначаються критерії та методика оцінки відповідно
до частини п'ятої статті 28 Закону.
Критеріями оцінки є: Ціна.
Пропозиція Учасника, яка має найнижчу ціну та відповідає вимогам
Замовника зазначених в документації з конкурсних торгів та
визначені ст.16 та ст. 17 Закону отримує максимально можливу
кількість балів - 100.
Всі інші пропозиції, оцінені згідно з критеріями оцінки, шикуються
по мірі зростання значень сумарного показника. У випадку
однакового значення показника, переможець визначається шляхом
голосування членів комітету з конкурсних торгів
простою
більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин
членів комітету з конкурсних торгів. Якщо результати голосування
розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комітету з
конкурсних торгів
Переможець визначається рішенням комітету конкурсних торгів.

Методика оцінки
1. Кількість балів за критерієм "Ціна" визначається наступним
чином. пропозиції конкурсних торгів, значення критерію "Ціна" у
якої є найвигіднішим (найменшим), присвоюється максимально
можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій з
конкурсних торгів визначається за формулою:
Бобчисл = Цmin / Цобчисл * 100, де
Бобчисл = обчислювана кількість балів;
Цmin - найнижче значення за критерієм "Ціна";
Цобчисл - значення поточного критерію тендерної пропозиції, кількість
балів для якого обчислюється;
За результатом розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів
складається протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів за
формою,
встановленою
Уповноваженим
органом,
та
оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно
до статті 10 цього Закону.
Загальний строк розгляду, оцінки та визначення переможця
процедури закупівлі не повинен перевищувати 20 робочих днів з дня
розкриття пропозицій конкурсних торгів.

2. Виправлення
арифметичних помилок

3. Інша інформація

4. Відхилення пропозицій
конкурсних торгів

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок,
допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій
пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у
порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови
отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію
конкурсних торгів.
Послідовність виправлення :
а) при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах,
сума літерами є визначальною;
б) при розходженні між ціною одиниці та підсумковою ціною,
одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за
одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється. Якщо,
на погляд Замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового
розподілювача, в такому випадку призначена підсумкова ціна є
визначальною, а ціна за одиницю виправляється.
Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок,
його пропозиція конкурсних торгів відхиляється.
Учасник відповідає за надану інформацію та одержання і надання
будь-яких документів,
всіх необхідних дозволів, сертифікатів,
довідок та самостійно несе всі витрати на отримання таких
дозволів, сертифікатів, довідок.
За наявності формальних помилок, пов’язаних з оформленням
пропозиції конкурсних торгів, а саме: відсутність нумерації на
окремих сторінках (до 10 сторінок), підпису (крім Додатку 1,
довіреності), печаток на документах, які Учасник надає у довільній
формі (крім відгуків від Замовників, копій договорів, які необхідно
завірити печаткою та підписом), інших
технічних помилок,
пропозицію конкурсних торгів не буде відхилено .
Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо:
1) учасник: не відповідає кваліфікаційним критеріям,
встановленим статтею 16 Закону;
не погоджується з виправленням виявленої замовником
арифметичної помилки;

2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті
28 Закону;
3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам
документації конкурсних торгів.
2. Учасник, пропозиція конкурсних торгів якого відхилена,
повідомляється про це із зазначенням аргументованих підстав
протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення.
Інформація про відхилення пропозиції оприлюднюється відповідно
до статті 10 Закону.
3. У разі якщо учасник, пропозиція конкурсних торгів якого
відхилена, вважає недостатньою аргументацію, зазначену в
повідомленні, такий учасник може повторно звернутися до замовника
з вимогою надати додаткову інформацію про причини
невідповідності його пропозиції умовам документації конкурсних
торгів, зокрема технічній специфікації та/або його невідповідності
кваліфікаційним критеріям, а замовник зобов’язаний надати йому
відповідь з такою інформацією не пізніше ніж через п’ять днів з дня
надходження такого звернення.
Замовник відміняє торги у разі:
 відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт;
 неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені
порушення законодавства з питань державних закупівель;
 виявлення факту змови учасників;
 порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення
процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати
процедури закупівлі, передбаченого цим Законом;
 подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних
торгів;
 відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим
Законом;
 якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.
Торги можуть бути відмінені частково (за лотом).
Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися у разі,
якщо:
 ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує
суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;
 здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної
сили;
скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і
послуг.
Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не
відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та
усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття
замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до
статті 10 цього Закону.
VI. Укладання договору про закупівлю
укладання У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію
конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за
результатами оцінки.
Замовник зобов’язаний протягом одного робочого дня з дня
прийняття рішення про визначення переможця надіслати
переможцю торгів повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних
торгів, а всім іншим учасникам - письмове повідомлення про
результати торгів із зазначенням найменування та місцезнаходження
учасника-переможця, пропозицію конкурсних торгів якого визнано

5. Відміна замовником
торгів чи визнання їх
такими, що не відбулися

1.
Терміни
договору

найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.
Учасник, пропозиція конкурсних торгів якого не була
акцептована та не визнана найбільш економічно вигідною за
результатами оцінки, може звернутися до замовника з вимогою щодо
надання інформації про пропозицію, визнану найбільш економічно
вигідною за результатами оцінки, у тому числі щодо зазначення її
переваг порівняно з пропозицією учасника, який надіслав звернення,
а замовник зобов’язаний надати йому письмову відповідь не пізніше
ніж через п’ять днів із дня надходження такого звернення.
Повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів
обов’язково
безоплатно
оприлюднюється
на
веб-порталі
Уповноваженого органу.
Замовник укладає договір про закупівлю з учасником,
пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше
ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог
документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції. З метою
забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про
закупівлю не може бути укладено раніше ніж через 10 днів з дати
оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення
про акцепт пропозиції конкурсних торгів.
2. Істотні умови, які
обов'язково включаються
до договору про закупівлю

Відповідно до вимог статті 40 Закону умови договору про закупівлю
не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів або
цінової пропозиції (у тому числі ціни за одиницю товару)
переможця процедури закупівлі.
Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися
після його підписання до виконання зобов'язань сторонами у
повному обсязі, крім випадків:
1) зменшення обсягів закупівлі,
зокрема
з
урахуванням
фактичного обсягу видатків замовника;
2) продовження строку дії договору та виконання зобов'язань щодо
передачі товару, у разі виникнення документально підтверджених
об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому
числі форс-мажорних обставин, затримки фінансування витрат
замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення
суми, визначеної у договорі;
3) узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості
(обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);
4) зміни встановленого згідно із законодавством органами
державної статистики індексу інфляції, зміни курсу іноземної
валюти у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни
ціни залежно від зміни такого курсу, зміни біржових котирувань,
регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в
договорі про закупівлю.
Учасник передає товар у власність Замовника, а Замовник сплачує
за товар, визначений в асортименті, в кількості та за цінами, які
зазначені у специфікації, що додається до цього Договору і є його
невід’ємною частиною.
Товар має супроводжуватись документами, які засвідчують якість та
безпеку продукції визначеної в специфікації.
Поставка товару проводиться у термін: липень-серпень 2016 р. та за
адресами згідно з Додатком 2 до договору (Дислокація закладів
освіти).
Розрахунок за поставлений товар здійснюється
протягом 5
банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного

3. Дії замовника при
відмові переможця торгів
підписати
договір
про
закупівлю

4. Забезпечення виконання
договору про закупівлю

призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний
рахунок.
У
разі
невиконання
або
несвоєчасного
виконання
зобов'язань при закупівлі товарів за бюджетні кошти Учасник
сплачує Замовнику штрафні санкції: пеню у розмірі подвійної
ставки НБУ від суми непоставленого товару за кожний день
затримки, а у разі здійснення попередньої оплати Учасник, крім
сплати зазначених штрафних санкцій, повертає Замовнику
кошти з урахуванням індексу інфляції.
Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторону від виконання
прийнятих на себе зобов’язань по договору.
Договір про закупівлю набирає чинності з дня його підписання та
діє до 31.12.2016 р.
Реквізити Замовника та найменування органу державного
казначейства, через який будуть здійснюватись розрахунки по
договору.
Розрахунковий рахунок:
35419015290391,35427115290391 в УДКСУ у Свалявському районі,
МФО 812016, ЄДРПОУ 39787830.
У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про
закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або
неукладення договору про закупівлю з вини учасника у строк,
визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш
економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії
яких ще не минув.
Не вимагається

ДОДАТОК 1
до Документації конкурсних торгів
„Пропозиція конкурсних торгів" подається у вигляді, наведеному нижче.
Учасник не повинен відступати від даної форми.
ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
на участь у відкритих торгах на закупівлю
26.20.1 Машини обчислювальні, частини та приладдя до них
код 26.20.1(30200000-1) - машини обчислювальні, частини та приладдя до них (персональні
комп'ютери , комп'ютерні класи, інтерактивні комплекси та інше устаткування) 2 лоти
Повна назва учасника _____________________________________________________________
Юридична адреса ________________________________________________________________
Фактична адреса __________________________________________________________________
Код ЄДРПОУ ___________________________________________________________________
Банківські реквізити ______________________________________________________________
П.І.Б. керівника або представника згідно довіреності __________________________________
Телефон________________________________________________________________________
Повністю ознайомившись та погоджуючись з умовами конкурсних торгів та документацією
конкурсних торгів, надаємо свою пропозицію (згідно технічних вимог) на загальну суму:
Лот --1
№
п/п

Найменування

Одиниця
виміру

Кількість

сума за
одиницю
виміру, грн.
(з ПДВ)

Сума,
грн..
(з ПДВ)

Одиниця
виміру

Кількість

сума за
одиницю
виміру, грн.
(з ПДВ)

Сума,
грн..
(з ПДВ)

1
2
3
4
Загальна сума, грн. (з ПДВ)
(словами)
Лот 2
№
п/п

Найменування

1
2
Загальна сума, грн. (з ПДВ)
(словами)
1. До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша документація конкурсних
торгів разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу
попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на
себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.
2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 календарних днів
з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів, встановлених Вами. Наша пропозиція буде
обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення
зазначеного терміну.

3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції
конкурсних торгів згідно з умовами документації конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не
обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.
4. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір про
закупівлю у строк не раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі
Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, та не
пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації
конкурсних торгів та акцептованої пропозиції.
5. Умови та порядок розрахунків: оплата за товар здійснюється протягом 5 банківських
днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на
свій реєстраційний рахунок.
6. Строк поставки товару: липень-серпень 2016 року згідно з умовами, визначеними в
документації конкурсних торгів, та умовами договору Замовника.
______________________ /ініціали та прізвище

Додаток 2
до Документації конкурсних торгів
ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
на закупівлю
26.20.1 Машини обчислювальні, частини та приладдя до них
код 26.20.1(30200000-1) - машини обчислювальні, частини та приладдя до них (персональні
комп'ютери , комп'ютерні класи, інтерактивні комплекси,БФП) 2 лоти
Термін гарантійного обслуговування та технічної підтримки на все обладнання повинен
бути не меншим 3-х років.
Лот 1
№
кількість
Назва
п/п
1.
1 одиниця
Персональний комп’ютер у складі:
1.1
Основний блок персонального комп’ютера:
Процесор:
 підтримка набору інструкцій х 86-64
 кількість ядер – не менше 2;
 штатна тактова частота – не менша ніж 2.8 GHz.
Материнська плата (наприклад ASUS H81M-KS,
або еквівалент) з захистом від стрибків напруги
Блок живлення не менше 400Вт з вентилятором 12
см
Корпус:
 форм-фактор – ATX/mATX tower, або
аналогічний.
Оперативна пам’ять:
 об’єм пам’яті – не менше ніж 4 GB
 тип пам’яті – не гірше ніж DDR-ІІІ, 1600 MHz
Накопичувач на жорсткому магнітному диску:
 місткість – не менше ніж 500 GB;
 швидкість обертання шпінделя – не
менша ніж 7200 RPM;
 тип інтерфейсу – SATA-ІІ, або SATA-ІІІ
Графічний адаптер:
 інтегрований;
 апаратна підтримка: DirectX – не нижче версії 11
(одинадцять); Pixel Shader - 5 (п’ять);
 роздільна здатнiсть монітору до 1920x1080
 тип інтерфейсу – сумісний з монітором
Внутрішній пристрій для читання і запису
оптичних носіїв:
підтримка зчитування і запису форматів: : CD, CDR, CD-RW, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, DVD-R,
DVD+R DL, DVD-R DL.
Звуковий адаптер:
 інтегрований, не менше ніж 24 bit,
Мережевий адаптер Ethernet:
 дискретний або інтегрований (можуть бути
різними);



1.2

1.3

1.4

з підтримкою стандартів 100BASE-TX та
1000BASE-T, Wake-on-LAN та PXE 2.1 Remote
Boot.
Зовнішні інтерфейси:
 не менше ніж 8 (вісім) портів USB 2.0 (з них –
два на передній панелі);
 не менше ніж 1 Ethernet-порт (RJ-45);
 не менше ніж 2 порти: DVI та/або HDMI,
 не менше ніж 1 конектор Audio Line Input (TRS
3.5 mm);
 не менше ніж 1 конектор Audio Line / Headphone
Output (TRS 3.5 mm);
 не менше ніж 1 конектор Audio Microphone Input
(TRS 3.5 mm).
Операційна система:
Проінстальована ліцензійна операційна система
(ОС) Microsoft Windows 8.1 - 64-bit Ukrainian (або
еквівалент), з підтримкою роботи у локальній
обчислювальній мережі з доменною організацією та
україномовним інтерфейсом.
Пакет програмних засобів офісного призначення:
Проінстальований пакет офісного прикладного
програмного забезпечення з
україномовним
інтерфейсом, сумісний з обраною ОС, що підтримує
роботу з файловими форматами DOCХ, RTF, XLSХ,
PPTХ, HTML та MDB, а також роботу з
електронною поштою.
Антивірусне програмне забезпечення для захисту
персональних комп’ютерів під управлінням обраної
ОС.
Відеомонітор: LED LCD:
Діагональ екрану не менше 19 " .
Підтримка сторін 16:9
Тип матриці TFT TN
Роздільна здатність не менше1366x768
Час реакції 5 мс .
LED підсвічування
Роз'єми – підтримувані вхідні інтерфейси – не
менше одного VGA або DVI, або еквівалентні,
сумісні з графічним адаптером.
Кабель електричного живлення - в комплекті (без
блоку живлення на кабелі та електричній вилці)
Графічний адаптер: інтегрований, апаратна
підтримка DirectX не нижче версії 9 (дев’ять)
Гарантія 24 місяці
Клавіатура:
 стандартна, містить не менше ніж 101 клавішу,
з окремим блоком клавіш для набору цифр;
 розмір будь-якої окремої клавіші ї не меншим
за середній розмір основних літерних клавіш;
 латинсько-кирилічна, з нанесеними літерами
латиниці, та української абеток;
 отвори для стікання рідини;
 тип інтерфейсу – USB або еквівалентний;
 довжина інтерфейсного кабелю – не менша ніж

1.5




2.

2.1.
2.1.1.

1.5 м.
 колір – чорний, сірий
Гарантія 12 місяців
Маніпулятор типу "миша"
 технологія – оптична;
 кількість кнопок – 3 (три): ліва, права, колесокнопка для скролінгу;
 тип інтерфейсу – USB або еквівалентний;
 довжина інтерфейсного кабелю – не менша ніж
1.5 м.
 коврик для "миша" – монотонний.
Гарантія 12 місяців

Навчальний комп’ютерний комплекс у складі:
Комплекс для автоматичного оброблення
інформації (обладнання робочого місця вчителя)
у складі:
Портативний комп’ютер вчителя у складі:
Основний блок портативного комп’ютера
вчителя:
Процесор:
 підтримка набору інструкцій x86-64;
 кількість фізичних обчислювальних ядер – не
менша ніж 2 (два);
 штатна тактова частота – не менша ніж 1.6 GHz.
Корпус:
 форм-фактор – лептоп розкладний (ноутбук).
Оперативна пам’ять:
 об’єм пам’яті – не менше ніж 4 GB;
 тип пам’яті – не гірше ніж DDR3 SDRAM.
Накопичувач HDD або SSD:
 інтегрований;
 місткість – не менше ніж 320 GB;
 швидкість обертання шпінделя (для HDD) – не
менша ніж 5400 RPM;
 тип інтерфейсу (для HDD) – SATA, не гірше
ніж rev. 2.0 (3 Gbps).
Графічний адаптер:
 дискретний або інтегрований;
 апаратна підтримка DirectX – не нижче версії 9
(дев’ять);
 глибина кольору на максимальній роздільчій
здатності, яка підтримується графічним
адаптером – не менша ніж 32 bit;
 підтримка одночасної роботи не менше ніж 2
(двох) пристроїв незалежного графічного
виводу (відеомоніторів);
 підтримка максимальної роздільчої здатності

2 комплекта (9+1)

2 одиниці




при максимальній глибині кольору усіх
пристроїв графічного виводу (відеомоніторів),
які мають бути підключені до портативного
комп’ютера вчителя згідно з цією
специфікацією;
зовнішні інтерфейси – не менше ніж 1 (один);
тип зовнішніх інтерфейсів – VGA, або DVI,
або HDMI, або еквівалентний.

Відеомонітор:
 інтегрований у корпус;
 розмір діагоналі – не менший ніж 15,6 дюймів;
 технологія – LCD, кольоровий дисплей на
активній матриці;
 вертикальна роздільча здатність – не менша
ніж 768 пікселів;
 горизонтальна роздільча здатність – не менша
ніж 1366 пікселів.
Веб-камера:
 інтегрована у корпус;
 власна роздільча здатність – не менше 640×480
пікселів;
 забезпечує передачу відеозображення у режимі
VGA з частотою не меншою ніж 24 кадри за
секунду при глибині кольору не меншій за 16
тис. кольорів;
 сумісна з вимогами програмного забезпечення
популярних сервісів відеоголосового зв’язку
(Skype, GoogleTalk, NetMeeting).
Звуковий адаптер:
 інтегрований, не менше ніж 24 bit, full-duplex;
 інтегровані динаміки та мікрофон.
Мережевий адаптер Ethernet №1:
 інтегрований;
 з підтримкою стандартів IEEE: 802.11n, 802.11i
(WPA2).
Мережевий адаптер Ethernet №2:
 інтегрований;
 з підтримкою стандартів 100BASE-TX та
1000BASE-T, Wake-on-LAN та PXE 2.1
RemoteBoot.
Зовнішні інтерфейси:
 не менше ніж 2 (два) порти USB 2.0;
 не менше ніж 1 Ethernet-порт (RJ-45);
 не менше ніж 1 порт VGA (DE15F), або DVI, або
HDMI, або еквівалентний;
 не менше ніж 1 конекторAudioLine /
HeadphoneOutput (TRS 3.5 mm);
 не менше ніж 1 конекторAudioMicrophoneInput
(TRS 3.5 mm).

Підсистема безперебійного електроживлення:
 інтегрована;
 має підтримувати безперервну
енергоавтономну роботу у мережі Інтернет з
використанням основних веб-браузерів(Internet
Explorer, Firefox) через будь-який з наявних
мережевих інтерфейсів протягом не менше ніж
1 год. 30 хв., починаючи з моменту
відключення зовнішнього електроживлення
при повному заряді внутрішніх джерел
електроенергії.
Клавіатура:
 інтегрована у корпус;
 латинсько-кирилічна, з нанесеними літерами
латиниці, а також російської та української
абеток (специфічні українські літери можуть
бути виконані у вигляді наліпок на прозорій
основі);
Маніпулятор типу "тачпед":
 інтегрований;
 технологія – ємнісна сенсорна панель;
 кількість кнопок – щонайменше 2 (дві): ліва,
права;
 сумісний з програмним забезпеченням
основних веб-браузерів (Internet Explorer,
Firefox).
Фізичні характеристики:
 вага пристрою у комплекті не має
перевищувати 2,6 kg.
2.1.2.

2.1.3.

Основне преінстальоване програмне
забезпечення портативного комп’ютера вчителя:
Операційна система:
Преінстальована ліцензійна операційна система (ОС)
Microsoft Windows 8.1 (або еквівалент), з
підтримкою роботи у локальній обчислювальній
мережі з доменною організацією та україномовним
інтерфейсом.
Набір безкоштовного преінстальованого
програмного забезпечення портативного
комп’ютера вчителя:
 iTALC – програмний засіб для управління
комп’ютерним класом, з українською мовою
інтерфейсу;
 GIMP – редактор растрової графіки, з
українською мовою інтерфейсу;
 Inkscape – редактор векторної графіки, з
українською мовою інтерфейсу;
 Scribus – настільний програмний комплекс для
верстки, з українською мовою інтерфейсу;
 Microsoft MovieMaker – програмне забезпечення
для аудіо- та відеомонтажу, з українською мовою





2.2.

2.2.1.

3.

3.1.
3.1.1.

інтерфейсу;
Microsoft VisualBasic Express – середовище
програмування на мові VisualBasic;
Microsoft Visual C++ Express – середовище
програмування на мові Visual C++;
TurboPascal – середовище програмування на мові
Pascal.

Додаткове приладдя у складі комплексу для
автоматичного оброблення
інформації(обладнання робочого місця вчителя):
Мережевий комутатор-маршрутизатор Ethernet:
 тип – комутатор (не концентратор) IEEE 802.11n
+ IEEE 802.3u, що забезпечує функціональність
не нижчу за L3;
 кількість портів IEEE 802.11n – не менша за
загальну кількість портативних комп’ютерів в
описаному цією специфікацією одному комплекті
навчального комп’ютерного комплексу плюс,
додатково, не менше одного вільного порта;
 кількість портів IEEE 802.3u – не менша за 4
порти для внутрішньої мережі (LAN-порти) та не
менше 1 порта для зовнішньої мережі (WANпорт);
 тип портів IEEE 802.3u – auto-negotiating, auto
MDI/MDIX, RJ-45 (вбудовані порти, модульні
конвертори не дозволяються);
 підтримка стандартів і протоколів:
1. IEEE 802.11n
2. IEEE 802.11i (WPA2)
3. IEEE 802.3u (100BASE-TX)
 підтримка функцій маршрутизатора:
1. підтримка налаштування WAN-порта статично
та за DHCP
2. підтримка NAT між WAN-портом та рештою
портів
3. DHCP-сервер з підтримкою таблиці статичних
адрес
4. підтримка DMZ
 налаштування через веб-інтерфейс, захищений
паролем;
 продуктивність – неблокуюча комутація (nonblockingswitching);
 сумісний з усіма передбаченими цією
специфікацією приладами, обладнаними
інтерфейсами IEEE 802.11n або IEEE 802.3u.
Комплекс для автоматичного оброблення
інформації (обладнання робочого місця учня) у
складі:
Портативний комп’ютер учня у складі:
Основний блок портативного комп’ютера учня:
Процесор:
 підтримка набору інструкцій x86-64;
 кількість фізичних обчислювальних ядер – не

18 одиниць



менша ніж 2 (два);
штатна тактова частота – не менша ніж 1.4 GHz.

Корпус:
 форм-фактор – лептоп розкладний (ноутбук).
Оперативна пам’ять:
 об’єм пам’яті – не менше ніж 4 GB;
 тип пам’яті – не гірше ніж DDR3 SDRAM.
Накопичувач HDD або SSD:
 інтегрований;
 місткість – не менше ніж 320 GB;
 швидкість обертання шпінделя (для HDD) – не
менша ніж 5400 RPM;
 тип інтерфейсу (для HDD) – SATA, не гірше
ніж rev. 2.0 (3 Gbps).
Графічний адаптер:
 дискретний або інтегрований;
 апаратна підтримка DirectX – не нижче версії 9
(дев’ять);
 глибина кольору на максимальній роздільчій
здатності, яка підтримується графічним
адаптером – не менша ніж 32 bit;
 підтримка одночасної роботи не менше ніж 2
(двох) пристроїв незалежного графічного
виводу (відеомоніторів);
 підтримка максимальної роздільчої здатності
при максимальній глибині кольору усіх
пристроїв графічного виводу (відеомоніторів),
які мають бути підключені до портативного
комп’ютера учня згідно з цією специфікацією;
 зовнішні інтерфейси – не менше ніж 1 (один);
 тип зовнішніх інтерфейсів – VGA, або DVI,
або HDMI, або еквівалентний.
Відеомонітор:
 інтегрований у корпус;
 розмір діагоналі – не менший ніж 15,6 дюймів;
 технологія – LCD, кольоровий дисплей на
активній матриці;
 вертикальна роздільча здатність – не менша
ніж 768 пікселів;
 горизонтальна роздільча здатність – не менша
ніж 1366 пікселів.
Веб-камера:
 інтегрована у корпус;
 власна роздільча здатність – не менше 640×480
пікселів;
 забезпечує передачу відеозображення у режимі
VGA з частотою не меншою ніж 24 кадри за
секунду при глибині кольору не меншій за 16
тис. кольорів;
 сумісна з вимогами програмного забезпечення

популярних сервісів відеоголосового зв’язку
(Skype, GoogleTalk, NetMeeting).
Звуковий адаптер:
 інтегрований, не менше ніж 24 bit, full-duplex;
 інтегровані динаміки та мікрофон.
Мережевий адаптер Ethernet №1:
 інтегрований;
 з підтримкою стандартів IEEE: 802.11n, 802.11i
(WPA2).
Мережевий адаптер Ethernet №2:
 інтегрований;
 з підтримкою стандартів 100BASE-TX та
1000BASE-T, Wake-on-LAN та PXE 2.1
RemoteBoot.
Зовнішні інтерфейси:
 не менше ніж 2 (два) порти USB 2.0;
 не менше ніж 1 Ethernet-порт (RJ-45);
 не менше ніж 1 порт VGA (DE15F), або DVI, або
HDMI, або еквівалентний;
 не менше ніж 1 конекторAudioLine /
HeadphoneOutput (TRS 3.5 mm);
 не менше ніж 1 конекторAudioMicrophoneInput
(TRS 3.5 mm).
Підсистема безперебійного електроживлення:
 інтегрована;
 має підтримувати безперервну
енергоавтономну роботу у мережі Інтернет з
використанням основних веб-браузерів(Internet
Explorer, Firefox) через будь-який з наявних
мережевих інтерфейсів протягом не менше ніж
1 год. 30 хв., починаючи з моменту
відключення зовнішнього електроживлення
при повному заряді внутрішніх джерел
електроенергії.
Клавіатура:
 інтегрована у корпус;
 латинсько-кирилічна, з нанесеними літерами
латиниці, а також російської та української
абеток (специфічні українські літери можуть
бути виконані у вигляді наліпок на прозорій
основі);
Маніпулятор типу "тачпед":
 інтегрований;
 технологія – ємнісна сенсорна панель;
 кількість кнопок – щонайменше 2 (дві): ліва,
права;
 сумісний з програмним забезпеченням
основних веб-браузерів (Internet Explorer,
Firefox).

Фізичні характеристики:
 вага пристрою у комплекті не має
перевищувати 2,6 kg.
3.1.2.

3.1.3.

4.

Основне преінстальоване програмне
забезпечення портативного комп’ютера учня:
Преінстальована ліцензійна операційна система (ОС)
Microsoft Windows 8.1 (або еквівалент), з
підтримкою роботи у локальній обчислювальній
мережі з доменною організацією та україномовним
інтерфейсом.
Набір безкоштовного преінстальованого
програмного забезпечення** портативного
комп’ютера учня:
 iTALC – програмний засіб для управління
комп’ютерним класом, з українською мовою
інтерфейсу;
 GIMP – редактор растрової графіки, з
українською мовою інтерфейсу;
 Inkscape – редактор векторної графіки, з
українською мовою інтерфейсу;
 Scribus – настільний програмний комплекс для
верстки, з українською мовою інтерфейсу;
 Microsoft MovieMaker – програмне забезпечення
для аудіо- та відеомонтажу, з українською мовою
інтерфейсу;
 Microsoft VisualBasic Express – середовище
програмування на мові VisualBasic;
 Microsoft Visual C++ Express – середовище
програмування на мові Visual C++;
 TurboPascal – середовище програмування на мові
Pascal.

БФП (принтер/сканер/ксерокс)
 технологія друку – лазерний, монохромний;
 тип друку – чорно-білий;
 стандартні функції – копір / принтер / сканер
 формату друку – А4;
 роздільча здатність друку – не менша ніж
600×600 dpi;
 тип інтерфейсу – не гірше ніж USB 2.0,
Ethernet
 стартовий картридж не менше 2300 сторінок
при 5% заповненні
 програмне забезпечення для розпізнавання
тексту в комплекті;
 картриджі для цієї моделі БФП мають бути
доступними для придбання в Україні та
взаємозамінними;
 забезпечений драйверами виробника для
операційної системи.

1 (один)

Учасник гарантує постачання обладнання в кожний окремий заклад (Дислокація при
укладанні договору, 4 заклади освіти) та надає при необхідності технічну допомогу щодо
комплектності та підключення устаткування.
Зазначені характеристики повинні бути не нижче зазначених у вимогах, які наведені
вище;
Вся комп’ютерна техніка повинна супроводжуватись експлуатаційною документацією,
а саме:
інструкцією по експлуатації (україномовний формуляр)
паспорт з гарантійними зобов’язаннями.
ПК повинні мати сертифікат країни-виробника і підлягають обов'язковій сертифікації
закладами МОЗ України, або інший документ, який засвідчує якість та безпеку виробу, його
походження, або лист-пояснення відсутності такого документу.
Копію Висновку(ів) державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо
відповідності навчальних комп’ютерних комплексів (класів), та Інтерактивного
комп’ютерного комплексу (ІАК) встановленим медичним критеріям безпеки дійсну на
момент проведення закупівлі, Переможець надає при укладанні договору. При цьому в складі
пропозиції конкурсних торгів повинен бути гарантійний лист щодо надання такого
документу. Завірена Постачальником копія подається до кожного окремого закладу разом з
обладнанням (врахування методичних рекомендацій Міністерства Освіти України, Наказ від
15.10.2015 року №1088, та вимог ст. 7, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 Закону
України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення").
Декларація про відповідність устаткування вимогам Технічного регламенту щодо
електромагнітної сумісності та безпеки низьковольтного електричного обладнання надається
в складі пропозиції конкурсних торгів.
В складі пропозиції конкурсних торгів Учасник також надає Сертифікат "Системи
управління якістю ISO 9001" та Сертифікат "Системи екологічного менеджменту ISO
14001" та надає листи авторизації Виробників обладнання, або їх офіційних представників в
Україні.
Учасник надає документальне підтвердження щодо наявності власного центру технічної
підтримки з можливістю звернення до нього за телефоном з наданням інформації щодо
існуючих та постійно діючих умов гарантійного обслуговування;
гарантійні дії постачальника виконуються за місцем його встановлення, або
безкоштовно забезпечує транспортування в сервісний центр та повернення.

ЛОТ 2
Інтерактивний комп’ютерний комплекс ІАК – 6 одиниць
№ з/п

Назва

1.

Персональний комп’ютер вчителя або портативний
комп’ютер (ноутбук)
 Процесор: Intel або еквівалент.
 Відеоадаптер: інтегрований відеоадаптер Intel HD
Graphics 4400 або еквівалент.
 Оперативна пам’ять: технологія DDR3, частота не
менше 1600 MHz, об’єм пам’яті не менше ніж 4 Gb.
 Жорсткий диск: Тип SATA не менше 5400 об./хв,
об’єм пам’яті не менше ніж 500Gb
 Батарея: ємністю не менше ніж 6500mAh.
 Дисплей: діагональ дисплея не менше ніж 15,6”,
широкоформатний TFT або LCD, 16:9, максимальна
роздільна здатність не менше ніж 1366х768.
 WEB-камера: WEB-камера не менше ніж 1,3 Mp.
 Роз’єми та порти: не менше ніж 2 x USB 3.0/1 x USB
2.0/HDMI/ LAN (RJ-45)/кард-рідер/ аудіовихід.
 Комунікації: Наявність Wi-Fi 802.11b/g/n, LAN.
Операційна система:
 Попередньо встановлена ліцензійна операційна
система (ОС) з безкоштовними оновленнями,
підтримкою роботи у локальній обчислювальній
мережі з доменною організацією та україномовним
інтерфейсом.
Пакет програмних засобів офісного призначення:
 Сертифікований в Україні пакет офісного
прикладного програмного забезпечення з
україномовним інтерфейсом, сумісний з обраною
ОС, що підтримує роботу з основними файловими
форматами (DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX, PPT,
PPTX, HTML та MDB, ODT, ODS, ODP), а також
роботу з електронною поштою.
 Наявність україномовної підтримки від виробника на
території України.
Інтерактивна дошка
 Розмір робочої поверхні дюйм: не менше 78-79 "
 Формат: 4: 3
 Дозвіл робочої поверхні ліній / дюйм: 63000x47500
 Зовнішні габарити (см): висота 134 см
ширина 173,5 см
 Тип полотна: жорстке, з можливістю використання
маркерів на водній основі
 Програмне забезпечення: сумісність з обраною ОС:
Windows, Mac OS X, Linux, або еквівалент.
 Технологія: Електромагнетік.
Комплект поставки:
 Інтерактивна дошка
 Маркер (2 шт.) з зарядним пристроєм

Інтерактивний комп’ютерний комплекс (ІАК)- 6 одиниць

2.

Кількість
6 одиниць

3.

 Блок живлення
 Настінне кріплення (монтажна планка + комплект
фіксації нижнього краю
 Кабель USB 5 м
 USB кабель 5 м
 USB-активний подовжувач 5 м (до 5 послідовних
з’єднань)
Мультимедійний проектор:
 Дисплей технології Single 0.55 "чіп DLP® технології
XGA DC3 DMD від Texas Instruments, або еквівалент
 Роздільна здатність XGA 1024 x 768
 Яскравість 3000 ANSI лм
 Контрастність 18 000: 1
 Рівень шуму (режим Есо) 29дБ
 Вага (кг) 2,35
 Роз'єми введення / виводу HDMI (1.4a Підтримка
3D), VGA (YPbPr / RGB), S-Video, композитний,
аудіо 3,5 мм, 3,5 мм аудіо вихід, RS232, USB
обслуговування
 Сумісність з комп’ютером UXGA, SXGA, XGA,
SVGA,VGA, Mac
 Відео сумісність PAL (B, D, G, H, I, M, N, 4.43MHz),
NTSC (М, J, 3.58MHz, 4.443MHz), СЕКАМ (В, D, G,
K, K1, L, 4,25 , МГц, 4.4MHz, 480i / р, 576i / р, 720p
(50 / 60Hz), 1080i (50 / 60Hz) 1080 (24/50/60 Гц)
 Кольори, що відображаються не менше 1073,4 млн
 Об'єктив проектора F / 2,41 ~ 2,55; е = 21,8 ~
23.98mm, 1.1x ручний зум
 Throw Ratio 3 1.95 – 2.15: 1
 Проекція Розмір екрану 0.70 – 7.62 m (22,6 " - 300 ")
Діагональ 4: 3
 Відстань проекції 1.2 - 12м
 Збільшення Керівництво Тип 1.1х
 Співвідношення сторін 4: 3 Native, 16: 9 Сумісність
Зсув 115%
 Частота горизонтальної розгортки 15.3 – 91.1 kHz
 Вертикальна Швидкість сканування 24 - 85Hz
 Тип лампи 190 W
 Лампа Life2 Eco + / Динамічний / Eco / Яскраві
6500/6000/5000 (годинник)
 Корекція трапецеїдальних спотворень ±40 º по
вертикалі
 Розміри (Ш х Г х В) (мм) 315 х 224 х 102
 Джерело живлення 100-240V, 50-60 Hz
 Споживча потужність 225 Bт Яскравий режим /
режим 191 W Eco (<Вт в режимі очікування)
 Умови експлуатації 5 º С – 40 º С, макс. Вологість
повітря 85%, макс. Висота над рівнем моря 3000 м
Однорідність 80%Б
 Безпека: заглушка Security Bar, замок Кенсингтона,
захист паролем до налаштувань меню.
 Стандартний кабель живлення змінного струму,
аксесуари, VGA кабель, пульт дистанційного
керування, батарейки до пульту ДК, швидкий запуск
карти, CD інструкція з експлуатації, гарантійний
талон

Гарантійний строк обладнання має бути не менше 3-х років
Учасник гарантує постачання обладнання в кожний окремий заклад ( закладів освіти6, Дислокація при укладанні договору), монтує та підключає в день та час, визначений за
попередньою домовленістю з керівником закладу та підтверджує це гарантійним листом в
складі пропозиції конкурсних торгів. За послуги з монтажу, підключення перевірки роботи
комплексу інструктаж Замовник не сплачує окремо.
Зазначені характеристики повинні бути не нижче зазначених у вимогах, які наведені
вище;
обладнання повинно супроводжуватись експлуатаційною документацією, а саме:
інструкцією по експлуатації (україномовний формуляр)
паспорт з гарантійними зобов’язаннями;
ПК повинні мати сертифікат країни-виробника і підлягають обов'язковій сертифікації
закладами МОЗ України, або інший документ, який засвідчує якість та безпеку виробу, його
походження, або лист-пояснення відсутності такого документу.
Копію Висновку(ів) державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо
відповідності навчальних комп’ютерних комплексів (класів), та Інтерактивного
комп’ютерного комплексу (ІАК) встановленим медичним критеріям безпеки дійсну на
момент проведення закупівлі, Переможець надає при укладанні договору. При цьому в складі
пропозиції конкурсних торгів повинен бути гарантійний лист щодо надання такого
документу. Завірена Постачальником копія подається до кожного окремого закладу разом з
обладнанням (врахування методичних рекомендацій Міністерства Освіти України,
затверджених Наказом від 15.10.2015 року №1088, та вимог ст. 7, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 26, 27, 28 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя населення").
Декларація про відповідність устаткування вимогам Технічного регламенту щодо
електромагнітної сумісності та безпеки низьковольтного електричного обладнання надається
в складі пропозиції конкурсних торгів.
В складі пропозиції конкурсних торгів Учасник також надає Сертифікат "Системи
управління якістю ISO 9001" та Сертифікат "Системи екологічного менеджменту ISO
14001" та надає листи авторизації Виробників обладнання, або їх офіційних представників в
Україні.
Учасник надає документальне підтвердження щодо наявності власного центру технічної
підтримки з можливістю звернення до нього за телефоном з наданням інформації щодо
існуючих та постійно діючих умов гарантійного обслуговування;
гарантійні дії постачальника виконуються за місцем його встановлення, або
безкоштовно забезпечує транспортування в сервісний центр та повернення.

Додаток 3
до Документації конкурсних торгів
Кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16 Закону; вимоги,
встановлені статтею 17 Закону
При визначенні кваліфікаційних критеріїв у документації конкурсних торгів замовник
керується переліком кваліфікаційних критеріїв, зазначених у статті 16 Закону та зазначає
інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників
встановленим критеріям, вимогам згідно із законодавством, а саме:
1.Наявність документального підтвердження наявність фінансової спроможності
1.1. Копія балансу підприємства за останній звітний період з відміткою відповідного органу
про прийняття.
1.2. Копія звіту про фінансові результати за останній звітний період (форма 2) з відміткою
відповідного органу про прийняття.
1.3. Копія звіту про рух грошових коштів за останній звітний період з відміткою
відповідного органу про прийняття.
1.4
Довідка з обслуговуючого банку про наявність розрахункових рахунків в Учасника та
відсутність (наявність) заборгованості за кредитами по цих рахунках строком видачі не раніше
ніж за 30 днів до дати розкриття пропозиції конкурсних торгів.
копія Свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ або копія витягу з реєстру платників ПДВ (при
наявності);
1.5 Учасники фізичні особи – підприємці (які сплачують єдиний податок або які
знаходяться на загальній системі оподаткування) та юридичні особи, що є платниками
єдиного податку, для підтвердження фінансової спроможності подають у складі пропозиції
конкурсних торгів належним чином завірені учасником копії документів податкової та
фінансової звітності, які подаються ними до податкових органів та органів статистики згідно
з вимогами законодавчих актів України.
2. Наявність обладнання та матеріально-технічної бази.
2.1. Учасник надає інформаційну довідку в довільній формі щодо технічних можливостей та
потужностей виробництва, наявності ресурсної та матеріально-технічної бази для виконання
умов договору про закупівлю, а саме: найменування обладнання/матеріально-технічної бази
необхідного для виконання договору. наявність офісу (надати копії договорів оренди, або копій
документів на право власності ), автомобільного транспорту, власний чи орендований та
підтвердження щодо технічного стану автомобілів. Надати інформацію щодо наявності центру
технічної підтримки, адреса та телефони.
3. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід
3.1
Надати довідку у довільній формі про наявність працівників, які мають необхідні
знання та досвід (вказуються ПІБ, посада, стаж роботи).
3.2
Учасники надають в складі своєї пропозиції конкурсних торгів дозволи або ліцензію на
провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або
ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.
4. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів.
4.1
Надати довідку про повне виконання аналогічних договорів за 2014-2015 роки, в разі
здійснення господарчої діяльності, в якій зазначити предмети договорів, замовників, їх адреси,
контактні телефони;
4.2. Копії договорів зазначених в довідці, крім відомостей, що становлять комерційну
таємницю
4.3
Оригінали листів-відгуків про хід виконання вищевказаних договорів та співпрацю
Учасника з Замовниками, з якими укладені вищезазначені договори, з печаткою Замовника.

5.Замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов’язаний
відхилити пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо:

1) він має незаперечні докази того, що учасник або учасник попередньої кваліфікації
пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі
замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму
на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення
переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі;
-11) відомості про юридичну особу, яка є учасником, внесено до Єдиного державного
реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, або
зазначена юридична особа не має антикорупційної програми чи уповноваженого з
антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони є обов’язковими
відповідно до Закону
-

2) службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником або учасником
попередньої кваліфікації представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі,
фізичну особу, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, було притягнуто
згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного
правопорушення;
(інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, що вчинили корупційні
правопорушення видана Уповноваженим органом (або сформована іншим чином) виданої не
раніше як за 10 днів до дати розкриття пропозицій конкурсних торгів);
3) суб’єкт господарювання
протягом останніх трьох років притягувався до
відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1
статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення
антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів);
4) фізична особа, яка є учасником , була засуджена за злочин, вчинений з корисливих
мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;
оригінал довідки (або нотаріально завірену копію) з МВС України) (довідка надається тільки
переможцем торгів в строки визначені законодавством, але Учасник може надати цю довідку на свій
розсуд, видану не раніше, як за 10 днів до дати розкриття).

5) службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти
його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, вчинений з
корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом
порядку;
оригінал довідки (або нотаріально завірену копію) з МВС України (довідка надається тільки
переможцем торгів в строки визначені законодавством, але Учасник може надати цю
довідку на свій розсуд, видану не раніше, як за 10 днів до дати розкриття).
6)
пропозиція конкурсних торгів (кваліфікаційна, цінова пропозиція) подана
учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури
закупівлі та/або з членом (членами) комітету з конкурсних торгів замовника;
7) учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього
відкрита ліквідаційна процедура;
Учасник надає з електронного реєстру «Повну інформаційну довідку з Єдиного реєстру
підприємств, щодо яких порушено впровадження у справі про банкрутство». Дата
формування довідки не раніше, як за 10 днів до дати розкриття. Довідка засвідчується
підписом та печаткою Учасника.
Інформацію щодо вищевказаних підстав Учасник надає в довільній формі.
Учасник несе повну відповідальність за достовірність наданих відомостей
Переможець торгів у строк, що не перевищує 10 днів з дати оприлюднення на вебпорталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів,
повинен подати замовнику документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених
частинами першою і другою статті 17 Закону України «Про здійснення державних
закупівель».

6. Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику у процедурі закупівлі та
може відхилити пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо
учасник не проводить господарську діяльність відповідно до положень його статуту –
надати завірену учасником копію Статуту (положення, установчого договору, або іншого
документу, який його замінює);
- учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів)
учасник надає оригінал або нотаріально засвідчену копію довідки фіскального органу за
місцем реєстрації учасника про відсутність заборгованості із сплати податків і зборів
(обов’язкових платежів), дійсну на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів,
учасник надає відомості про те, що він не зареєстрований (зареєстрований) в офшорних
зонах. (Перелік офшорних зон встановлюється Кабінетом Міністрів України)
надає завірену Учасником копію Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних та
фізичних осіб-підприємств, виданої не раніше як за 10 днів до дати розкриття.
Спосіб документального підтвердження згідно із законодавством відсутності
підстав, передбачених пунктами 1-1, 2, 4, 5 і 7 частини першої та пунктом 1 частини другої
ст.17 визначається замовником для надання таких документів лише переможцем процедури
закупівлі.
При цьому, Замовник не заперечує проти подання учасником таких документів в
складі пропозиції.
Документи, які не передбачені господарським кодексом для суб’єктів
підприємницької діяльності та фізичних осіб не подаються в складі пропозицій конкурсних
торгів.
Учасник зазначає в пропозиції конкурсних торгів в довільній формі, що він
ознайомлений з Законом України «Про санкції» та Указом Президента від 16.09.2015
№549/2015 «Про рішення Ради національної безпеки та оборони України» від 2 вересня 2015
року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних
заходів (санкцій)»
Замовник не вимагає від учасника документи та інформацію, що підтверджують
відсутність підстав, визначених пунктами 1 і 6 частини першої цієї статті, а також
інформацію, що міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним.
*

Переможець торгів у строк, що не перевищує 10 днів з дати оприлюднення на вебпорталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів,
повинен подати замовнику документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених
частинами першою і другою статті 17 Закону України «Про здійснення державних
закупівель»

Додаток № 4
Голові комітету конкурсних торгів
відділу освіти Свалявської районної
державної адміністрації
Софілканичу Михайлу Йосиповичу
(П. І. Б. особи, що надає згоду)
____________________________
( місце реєстрації)

____________________________
(Паспортні дані)

____________________________
_____________________
(Ідентифікаційний номер)

ЗГОДА
на збір та доступ до персональних даних
Даним документом, ___________________________________________- надаю згоду
комітету з конкурсних торгів замовника – Відділу освіти Свалявської районної державної
адміністрації на збір та збереження моїх персональних даних, які містяться у складі
конкурсної пропозиції Учасника
_____________________________________________________________________
виключно для здійснення повноважень замовника при проведенні конкурсних торгів на
закупівлю ____________________ , передбачених Законом України «Про здійснення
держаних закупівель» та Документацією конкурсних торгів.
Даю свою згоду на ознайомлення з моїми персональними даними виключно членами
комітету конкурсних торгів замовника та осіб, які мають право приймати участь у
засіданнях комітету з правом дорадчого голосу.
Передача моїх персональних іншим особам, може бути проведена виключно в
межах Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI, та
після отримання моєї письмової згоди.
Зі змістом ст.8 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. №
2297-VI я ознайомлений
__________________________
(Число, місяць, рік)

________________________
(підпис, прізвище та ініціали)

Підпис _________________ засвідчую
_________________________
(ПІБ учасника або посадової особи учасника з зазначенням посади, підпис та відбиток печатки, за наявності)

