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I. Загальні положення
1

2

1. Інформація про замовника
моніторингу
1.1. повне найменування
Національний університет «Києво-Могилянська академія» (на
користь і за дорученням:
Національний університет «Києво-Могилянська академія,
Миколаївський
національний
аграрний
університет,
Східноєвропейський національний університет імені Лесі
Українки,
Приватний вищий навчальний заклад Харківський гуманітарний
університет «Народна українська академія»
в межах виконання проекту міжнародної технічної допомоги
Еразмус+ Дія 2 «Розвиток спроможностей щодо запровадження
студентської мобільності в університетах України та Сербії »
(MILETUS), 574050-EPP-1-2016-1-DE-EPPKA2-CBHE-SP)
1.2. місцезнаходження
Україна, 04070, м. Київ, вул. Г.Сковороди, 2
1.3 посадова особа замовника, Шейко Тетяна Едуардівна, заступник голови тендерного
уповноважена
здійснювати комітету
зв'язок з учасниками
Україна, індекс 04070, м. Київ, вул. Г.Сковороди, 2, корп. № 3,
кім. 105, тел./факс: (044) 425-11-05
e-mail: econom@ukma.edu.ua
2. Інформація про предмет
моніторингу
2.1. опис окремої частини Учасник подає пропозицію щодо всього предмету закупівлі,
(частин) предмета моніторингу визначеного у Додатку 3 до цього моніторингу ринку
(лота), щодо якої можуть бути
подані пропозиції
2.2. місце, кількість, обсяг, Місце надання товару:
умови
поставки товарів
1) Національний університет «Києво-Могилянська академія»
(надання послуг, виконання
м. Київ, вул. Г.Сковороди, 2,
робіт)
2) Миколаївський національний аграрний університет, вул.
Георгія Гонгадзе, 9, 54020, Миколаїв
3) Східноєвропейський національний університет імені Лесі
Українки, проспект Волі, 13, 43000, Луцьк,
4) Приватний вищий навчальний заклад Харківський
гуманітарний університет «Народна українська академія»,
вул. Лермонтовська, 27, 61024, Харків
Кількість, обсяг та вимоги до предмета закупівлі визначені у
Додатку 3 до документації.
Кожен із зазначених вище університетів самостійно укладає
договір щодо поставки товарів із Учасником, якого визнано
згідно з рішенням Замовника переможцем процедури
моніторингу ринку щодо закупівлі товарів, які є предметом
закупівлі), а також самостійно здійснює оплату товарів з коштів
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574050-EPP-1-2016-1-DE-EPPKA2-CBHE-SP).
Учасник самостійно і за власний кошт поставляє товари до місць
надання послуг.
2.3. строк поставки товарів До 15 грудня 2018 р. (у залежності від дати оприлюднення
(надання послуг, виконання повідомлення про намір укласти договір з Учасником, якого
робіт).
визнано згідно рішення Замовника переможцем процедури
моніторингу ринку щодо закупівлі товарів, які є предметом
закупівлі).
3. Інформація про валюту, у
Валютою пропозиції є гривня.
якій повинно бути
Учасник визначає ціни на товари, які він пропонує надати за
розраховано та зазначено ціну
Договором без ПДВ. Закупівля відбувається в межах виконання
пропозиції
проекту міжнародної технічної допомоги Еразмус+ Дія 2
«Розвиток спроможностей щодо запровадження студентської
мобільності в університетах України та Сербії » (MILETUS),
574050-EPP-1-2016-1-DE-EPPKA2-CBHE-SP).
Згідно із Постановою Кабінету Міністрів України Про порядок
залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної
допомоги від 15 лютого 2002 р. N 153 (з останніми змінами),
виконавців проектів міжнародної технічної допомоги,
зареєстрованих в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі
України, з отриманням Реєстраційної картки проекту (Додаток 6
до документації), здійснюють закупівлю обладнання та
придбання товарів/ послуг без сплати ПДВ
Усі документи, що мають відношення до пропозиції та складені
4. Інформація про мову
безпосередньо учасником для участі у даній процедурі
(мови), якою (якими) повинно
закупівлі, повинні бути викладені українською мовою.
бути складено пропозиції
5.
Інші
вимоги
щодо Закупівля відбувається в межах виконання проекту
моніторингу на закупівлю
міжнародної технічної допомоги Еразмус+ Дія 2 «Розвиток
спроможностей щодо запровадження студентської мобільності
в університетах України та Сербії » (MILETUS), 574050-EPP-12016-1-DE-EPPKA2-CBHE-SP).
Згідно із Постановою Кабінету Міністрів України Про порядок
залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної
допомоги від 15 лютого 2002 р. N 153 (з останніми змінами),
виконавців проектів міжнародної технічної допомоги,
зареєстрованих в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі
України, з отриманням Реєстраційної картки проекту (Додаток
6 до документації), здійснюють закупівлю обладнання та
придбання товарів/ послуг без сплати ПДВ.
Реєстраційна картка проекту №3698 у Міністерстві
економічного розвитку і торгівлі України як проекту
міжнародної технічної допомоги у Додатку 6 до документації.
III. Інструкція з підготовки пропозиції
1. Зміст і спосіб подання 1.1. Пропозиція подається в електронному вигляді шляхом
пропозиції
надсилання файлу(ів), який(і) повинен(ні) містити:
1) заповнену та підписану пропозицію за формою, наведеною у
Додатку 1 до документації;
2) інформацію та документи, що підтверджують відповідність
учасника кваліфікаційним критеріям (Додаток 2
до
документації);
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3) інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні
характеристики предмета закупівлі, а також відповідну технічну
специфікацію, підготовлену у відповідності з вимогами Додатку
3 до тендерної документації;
4) копію свідоцтва платника ПДВ (копію витягу з реєстру
платників податку на додану вартість (якщо учасник є
платником ПДВ));
5) копію свідоцтва про сплату єдиного податку (копію витягу з
реєстру платників єдиного податку (якщо учасник є платником
єдиного податку);
6) копію статуту, або лист в довільній формі із зазначенням коду
доступу до результатів надання адміністративних послуг у сфері
державної реєстрації, з метою доступу до результатів розгляду
документів через портал електронних сервісів юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань
відповідно до умов Закону України «Про державну реєстрацію
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань»;
7) копію, засвідчену нотаріально або учасником, або оригінал
документу, який підтверджує статус та повноваження особи на
підписання документів тендерної пропозиції та/або договору за
результатами торгів - протокол зборів засновників про
призначення директора, президента, голови правління тощо,
наказ про призначення керівника або виписка (витяг) із
зазначених документів (у разі підписання керівником учасника),
доручення (довіреність) керівника учасника та документальне
підтвердження статусу та повноважень особи, яка видала
доручення (довіреність), щодо видачі доручення (довіреності)) у разі підписання іншою особою;
8) копії балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух
грошових коштів за два останніх звітних періоди;
Якщо учасник є новоствореною особою, і ще не складав та не
подавав до органів державної фіскальної служби звітність
відповідно до положень Закону України “Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні”, яка вимагається
Замовником
для підтвердження наявності фінансової
спроможності, то він у складі пропозиції надає лист-пояснення
(в довільній формі), за підписом уповноваженої особи учасника, в
якому зазначає законодавчі підстави ненадання вищезазначених
документів та надає копії витребуваних документів
бухгалтерського обліку та фінансової звітності за наявні у
такого учасника останні звітні періоди, які передують
розкриттю тендерних пропозицій.
9) довідка(и), видана(і) банківськими установами, у яких
обслуговується учасник, про наявність поточних рахунків та про
відсутність заборгованості по сплаті відсотків за кредитами. У
разі наявності кількох рахунків або обслуговування учасника
більш ніж однієї банківською установою – довідка надається
кожною установою за всіма відкритими рахунками;
Учасник – нерезидент у складі пропозиції повинен надати:
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- довідку банку про фінансову спроможність– нерезидента;
- довідку, що підтверджує задовільний фінансовий стан–
нерезидента, виданої уповноваженим органом реєстрації в країні
нерезидента.
10) проекти договорів, підготовлені у відповідності з Додатком
4, які повинні бути заповнені для сторони учасника, включаючи
додатки та специфікації до нього, підписаний уповноваженою
особою учасника (виняток може складати п.5.1 проекту
договору);
11) довідку/лист у довільній формі, яка/який підтверджує, що
учасник ознайомився з проектом договору та гарантує
виконання своїх зобов’язаннь за ним;
12) гарантійний лист щодо пропозиції за формою додатку 5 до
документації;
Для правильного оформлення пропозиції учасник вивчає всі
інструкції, форми, терміни та специфікації, наведені у
документації. Неспроможність подати всю інформацію, що
потребує документація, або подання пропозиції, яка не
відповідає встановленим вимогам, буде віднесена на ризик
учасника та спричинить за собою відхилення пропозиції.
Замовник не заперечує щодо надання учасником за його
бажанням будь-яких додаткових документів про досвід учасника
та його технічні можливості щодо постачання предмета
закупівлі. Неподання таких додаткових документів, які не
вимагаються
документацією,
не
буде
розцінено
як
невідповідність пропозиції умовам документації.
1.2. Усі сторінки пропозиції Учасника, які містять інформацію, у
т.ч. документи, отримані в електронній формі згідно з чинним
законодавством та роздруковані, повинні бути пронумеровані, а
також містити підпис уповноваженої особи учасника. Копії
документів повинні містити надпис «Згідно з оригіналом», «З
оригіналом згідно», «Копія» або «Копія вірна».
У всіх інших випадках замовник вимагає надання оригіналу або
нотаріально посвідченої копії відповідного документу.
Сторінки тендерної пропозиції, які є оригіналами, що видані
Учаснику іншими установами, організаціями, підприємствами
або посвідчені нотаріально, можуть не містити власноручного
підпису уповноваженої посадової особи або представника
учасника процедури закупівлі.
У разі надання довідок у вигляді роздрукованого електронного
документу, такі довідки повинні містити обов’язкові атрибути
(QR-код та/або № документа, запиту тощо) за допомогою яких
можна перевірити автентичність цих документів.
Кожен учасник має право подати тільки одну пропозицію.
1.3. Всі документи пропозиції подаються у сканованому вигляді
одним файлом. Усі документи як завантаженні файли, що
подаються учасником у складі своєї пропозиції повинні бути
скановані з оригіналів або копій (якщо надання копій
передбачено документацією) документів в кольоровому
режимі, у вигляді електронного файлу у форматі .pdf
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(виняток складають електронний цифровий підпис (ЕЦП).
1.4. Пропозиції надаються шляхом надсилання документів
Шейко Тетяні Едуардівні, заступнику голови тендерного
комітету НаУКМА: тел./факс: (044) 425-11-05, e-mail:
econom@ukma.edu.ua
2. Строк, протягом якого Пропозиції вважаються дійсними протягом 60 (шістдесяти) днів.
пропозиції є дійсними
Пропозиція, дійсна на коротший період, відхиляється як
невідповідна.
3. Кваліфікаційні критерії до 5.1. Кваліфікаційні критерії та вимоги до учасників
учасників та вимоги
Перелік документів, що підтверджує інформацію учасника,
щодо відповідності встановленим кваліфікаційним критеріям
наведено у Додатку 2.
4. Інформація про необхідні Учасники процедури закупівлі повинні надати у складі
технічні, якісні та кількісні пропозицій інформацію та документи, які підтверджують
характеристики
предмета відповідність пропозиції учасника технічним, якісним,
моніторингу
кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі,
установленим даною
документацією
(Додаток
3
до
документації).
Інформація про відповідність запропонованого предмету
закупівлі вимогам документації повинна бути підтверджена:
таблицею відповідності запропонованих учасником послуг
вимогам, викладеним у Додатку 3 документації, яка повинна
містити вимоги замовника та інформацію учасника про
відповідність встановленій вимозі, параметру.
Пропозиція, що не відповідає технічним вимогам, викладеним у
Додатку 3, буде відхилена як така, що не відповідає умовам
документації.
IV. Подання пропозиції
1. Кінцевий строк подання
Кінцевий строк подання пропозицій – до 13.00 год. 15
пропозиції
листопада 2018р.
Пропозиції, отримані після закінчення строку подання, не
приймаються та автоматично повертаються учасникам, які їх
подали.
V. Оцінка пропозиції
1.Перелік критеріїв та
Єдиним критерієм оцінки для визначення найбільш економічно
методика оцінки
вигідної тендерної пропозиції є ціна тендерної пропозиції
пропозицій
учасника.
Пропозиції оцінюється тендерним комітетом НаУКМА спільно
із Гамбурзьким технологічним університетом, Гамбург,
Німеччина як координатором проекту міжнародної технічної
допомоги Еразмус+ Дія 2 Розвиток потенціалу вищої освіти
Еразмус+ Дія 2 «Розвиток спроможностей щодо запровадження
студентської мобільності в університетах України та Сербії »
(MILETUS), 574050-EPP-1-2016-1-DE-EPPKA2-CBHE-SP)
2. Відхилення пропозицій
Пропозиція відхиляється замовником у разі якщо:
1) учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям
2) пропозиція не відповідає умовам документації.
VI. Результати моніторингу та укладання договорів про закупівлю
1. Відміна замовником
Замовник відміняє моніторинг в разі:
моніторингу чи визнання його
- подання менше трьох пропозицій;

таким, що не відбулися

2. Строк укладання договору

3. Проект договору про
закупівлю
4. Істотні умови, що
обов’язково включаються до
договору про закупівлю
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-допущення до оцінки менше трьох пропозицій;
Замовник має право визнати моніторинг таким, що не відбувся, у
разі:
- якщо ціна найбільш економічно вигідної пропозиції перевищує
суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;
- якщо здійснення закупівлі стало неможливим унаслідок
непереборної сили;
- скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів
Замовник і організації, які його уповноважили на проведення
моніторингу (див. розділ I, п. 1.1.) укладають договори про
закупівлю з учасником, якого визнано переможцем
моніторингу, протягом строку дії його пропозиції не пізніше
ніж через 30 (тридцять) днів з дня прийняття рішення про намір
укласти договір про закупівлю відповідно до вимог
документації та пропозиції учасника-переможця.
Проект договору наведено у Додатку 4 документації.
Договори про закупівлю укладається в письмовій формі
відповідно до положень Цивільного та Господарського кодексів
України з урахуванням особливостей, визначених Законом.
Умови договорів про закупівлю не повинні відрізнятися від
змісту пропозиції за результатами моніторингу (у тому числі
ціни за одиницю товару). Істотні умови договору про закупівлю
не можуть змінюватися після його підписання до виконання
зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:
1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням
фактичного обсягу видатків замовника;
2) зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків у
разі коливання ціни такого товару на ринку, за умови, що
зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в
договорі за категорію товарів;
3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке
покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в
договорі за категорію товарів;
4) продовження строку дії договору та виконання зобов’язань
щодо передання товару, виконання робіт, надання послуг у разі
виникнення
документально
підтверджених
об’єктивних
обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі
непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за
умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми,
визначеної в договорі, але не пізніше терміну дії проекту
міжнародної технічної допомоги ;
5) узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості та
якості товарів);
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Додаток 1 до документації
Форма пропозиції заповнюється учасником та надається
у складі пропозиції та за результатами моніторингу ринку переможцем моніторингу
ФОРМА «ПРОПОЗИЦІЯ»1
(форма, яка подається учасником на фірмовому бланку)
___________________ 2018 р.
Кому: _______________________________ (повна назва замовника)
Найменування предмета закупівлі згідно з документацією ___________________
Найменування учасника: ________________________________________________________
(повна назва організації учасника)
в особі __________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, посада відповідальної особи)
уповноважений повідомити наступне:
1. Вивчивши документацію, технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, ми
уповноважені на підписання Договору, маємо можливість поставити товар __________________
(назва предмету закупівлі), виконати вимоги Замовника на умовах, зазначених у цій пропозиції.
2. Адреса (юридична, поштова, електронна) учасника торгів ___________________________
3. Телефон/факс ________________________________________________________________
4. Відомості про керівника (П.І.Б., посада, номер контактного телефону) – для юридичних осіб
____________________________________________________________
5. Форма власності, юридичний статус підприємства (організації), організаційно-правова форма
господарювання, дата утворення, місце реєстрації, спеціалізація ______________
6. Код ЄДРПОУ (для юридичних осіб) (ідентифікаційний номер фізичної особи – платника
податків та інших обов'язкових платежів) ________________________________
7. Номер свідоцтва/витягу про реєстрацію платника податку на додану вартість/єдиного податку та
індивідуальний податковий номер – для учасника, який є платником податку на додану вартість
_______________
8. Банківські реквізити ______________________________________________________
9. П.І.Б., зразок підпису, посада особи (осіб), уповноваженої (уповноважених) підписувати
документи пропозиції учасника ____________________________________
10. Строк поставки товару _____________________________________________
11. Умови оплати ___________________________________________________________
12. П.І.Б., зразок підпису, посада особи (осіб), уповноваженої (уповноважених) підписувати
документи за результатами процедури закупівлі (договір про закупівлю) ______________
13. Вартість пропозиції складає _________________________ грн., без ПДВ1.

Закупівля відбувається в межах виконання проекту міжнародної технічної допомоги Еразмус+ Дія 2 «Розвиток
спроможностей щодо запровадження студентської мобільності в університетах України та Сербії » (MILETUS),
574050-EPP-1-2016-1-DE-EPPKA2-CBHE-SP). Згідно із Постановою Кабінету Міністрів України Про порядок
залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги від 15 лютого 2002 р. N 153, виконавців
проектів міжнародної технічної допомоги, зареєстрованих в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України,
здійснюють закупівлю обладнання та придбання товарів/ послуг без сплати ПДВ.
1
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14. Ми погоджуємося з основними умовами Договору, які викладені у Додатку 4 до
Документації «Проект договору» документації, та з тим, що основні умови Договору про
закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами, у
повному обсязі,
15. Ми згодні дотримуватися умов пропозиції протягом ___ днів з дня розкриття пропозицій. Наша
пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути акцептована замовником у будь-який час до
закінчення встановленого Законом терміну.
16. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов’язуємося підписати Договір із замовником
не пізніше, ніж через 30 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю
відповідно до вимог документації та пропозиції учасника-переможця,
17. У разі визнання нас переможцем моніторингу та прийнятті рішення про намір укласти договір
_________ (назва учасника) зобов’язується відповідно надати замовнику заповнену та підписану
пропозицію (Додаток 1 до документації).
(Посада, прізвище, ініціали, підпис керівника або уповноваженої особи учасника).
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Додаток 2 до документації
Кваліфікаційні критерії до учасника та спосіб їх документального підтвердження.
Кваліфікаційні критерії до учасників. Учасник для підтвердження відповідності
кваліфікаційним критеріям надає наступні документи.
1. Наявність обладнання та матеріально-технічної бази:
1.1. Довідка у довільній формі про наявність обладнання та матеріально-технічної бази.
3. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору:
3.1. Відомості про виконання аналогічного договору щодо предмету закупівлі згідно
наведеної форми, які повинні підтверджувати те, що учасник має досвід виконання аналогічного
договору.
ВІДОМОСТІ
про виконання аналогічного договору щодо предмету закупівлі

№
з/п

Найменування
замовника, для
якого виконувався
аналогічний
договір,
місцезнаходження,
код ЄДРПОУ,
телефон

Найменування
предмета
закупівлі
згідно
аналогічного
договору

Номер та
дата
укладеного
договору

Вартість
виконаного
договору,
грн.

Контактна
особа
замовника,
телефон

Посада,
П.І.Б. уповноваженої особи

Підпис

Аналогічним договором є договір щодо продажу обладнання, зазначеного у Додатку 3.
Для підтвердження виконання аналогічного договору учасник у складі пропозиції
моніторингу ринку повинен надати інформацію по договору, вказаному у формі, підготовленій
відповідно до цього пункту документації, копію договору та копії видаткових накладних/копії
інших документів, що підтверджують факт поставки товару та виконання аналогічного договору,
або оригінали відгуків про виконання учасником аналогічного договору від замовника. Відгук
повинен містити інформацію про назву предмету закупівлі (договору), кількість, роки виконання
договору та інформацію про виконання договору.
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Додаток 3 до документації
ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
У загальну вартість товару має бути включена доставка до місць надання послуг.
У загальну вартість товару має бути включена гарантія.
Вартість товару не має включати ПДВ. Закупівля відбувається в межах виконання проекту
міжнародної технічної допомоги Еразмус+ Дія 2 «Розвиток спроможностей щодо запровадження
студентської мобільності в університетах України та Сербії » (MILETUS), 574050-EPP-1-2016-1DE-EPPKA2-CBHE-SP). Згідно із Постановою Кабінету Міністрів України Про порядок залучення,
використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги від 15 лютого 2002 р. N 153 (з
останніми змінами), виконавців проектів міжнародної технічної допомоги, зареєстрованих в
Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України, з отриманням Реєстраційної картки
проекту (Додаток 5 до документації), здійснюють закупівлю обладнання та придбання товарів/
послуг без сплати ПДВ.

Національний університет “Києво-Могилянська академія”
№ Найменування
з/п
товару

К-ть,
шт.

Характерист
ики

Технічні вимоги

Гарантійний
термін,
міс.

Загальна
вартість
(без ПДВ),
грн.

3 роки

152 832,
00

Телекомунікаційне обладнання
1

Цифрова
відеокамера

1

Загальні
Максимальна роздільна здатність запису Full
характеристи HD
ки
Носій інформації Flash
видошукач та
Розмір дисплея 3,0 "
Сенсорний дисплей немає
Розмір фото 1920x1080 пікс
Спалах постійне світло
Об’єктив
Оптичний зум 20 x
Цифровий зум 10х
Фокусна відстань 4,08 -81,6 мм
Діафрагма f / 1.8 - f / 3.6
Витримка 1/6 -1/8000 з
Стабілізатор зображення HYBRID OIS +
Діаметр фільтра 49 мм
Запис відео
Формат запису AVCHD
Тип матриці BSI
Розмір матриці 1/3 "
Загальна кількість пікселів 6 Мп
фокусування авто
Мінімальна освітленість 1,4 люкс
Вбудований зум-мікрофон немає
Інтерфейси та Композитний вихід 1
підключення Вихід HDMI та
mini HDMI немає
USB да
mini USB немає
Роз'єм для навушників 3,5 мм та
Вхід для зовнішнього мікрофона та
NFC немає
Wi-Fi немає
Габарити
ВхШхГ 335 x 170 x 170 мм
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2

Бездротова
мікрофонна
система

1

3

Мікрофон
для
бездротової
мікрофонної
системи

1

4

Мікрофон
для запису

1

Колір чорний
Переносний передавач FP1
Легкий, в міцному корпусі; розрахований на
мікрофони з роз'ємом TA4F, в тому числі
петличні і головні
Діапазон налаштування посилення: -10 до +20
дБВ
Вхідний імпеданс: 1 МОм
Вихідна потужність ВЧ-сигналу: 10 до 30 мВт
Розміри (В x Ш x Г): 108 x 64 x 19 мм
маса: 81 г, без батарейок
корпус: Штампований, з полікарбонату
Живлення: LR6 Батарейки типу AA, 1,5 В
Термін служби батарейки:до 11 год (лужна)
Портативний приймач FP5
Легкий, в міцному корпусі; встановлюється на
камері або кріпиться до одягу; рознесені
антени, вихід через кабель TA3F на роз'єми
XLR або 1/8 дюйма.
чутливість: -108 дБм при SINAD 12 дБ
Живлення: LR6 Батарейки типу AA, 1,5 В
Аудіовихід
Тип: TA3F
конфігурація: Імпеданс симетричного
навантаження
Максимальний рівень вихідного аудіосигналу
При девіації ± 38 кГц для тона1 кГц: -5 дБВ
(для навантаження 600 Ом]
Імпеданс: 200 Ом
мікрофон WL183
Є петличні електретний конденсаторним
мікрофоном призначеним для використання з
бездротовими body-pack передавачами.
Мікрофон має 1,2 м кабель з мініатюрним 4контактним роз'ємом Mini. Входить затиск для
краватки може бути повернутий на 90 градусів.
Тип: конденсатор
Частота відповіді: Від 50 до 17000 Гц
Імпеданс: 1800 Ом
Вихідний рівень: -40,0 дБВ / Па
кругова спрямованість 360 градусів
Серія: WL
Модельний ряд: петлічний
Тип мікрофону: конденсаторний
Частотний діапазон: 50Гц - 17кГц
Чутливість (1 кГц): -40
Діаграма спрямованості: всенаправлена
Крива АЧХ Н / Д
Роз'єм: XLR міні
Звуковий тиск: 120
Тип з'єднання: кабель
Колір: чорний
Серія: SM
Модельний ряд: студій
Тип мікрофону: конденсаторний
Частотний діапазон: 20Гц - 20кГц
Чутливість (1 кГц): -37
Діаграма спрямованості: З бічної
спрямованістю
Крива АЧХ нейтральна

1 рік

1 рік

1 рік
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5

HD телевізор

1

Екран

ТВ-тюнери

Роз'єми

Мультимедіа

Звук
Габарити та
інше

Комплектація

Комп’ютери і периферія
1 Ноутбук
10

Технічні
параметри

Номінальний опір: 150
Роз'єм: XLR
Дисплей: немає
Тип з'єднання: кабель
Перемикач: немає
Колір: чорний
Вага: 0.642
Тип телевізора LED
Діагональ екрану 55''
Тип підсвічування LED
Роздільна здатність екрану 3840x2160 Ultra HD
Технологія поліпшення зображення Micro
Dimming, Ultra Resolution
Тип ТВ процесора Pixel Precise Ultra HD
Тюнер DVB-T
Тюнер DVB-T2
Тюнер DVB-C
Тюнер DVB-S
Тюнер DVB-S2
Аналоговий тюнер
Компонентний 1 шт.
USB 2 шт.
LAN
HDMI 3 шт.
S/PDIF вихід Оптичний
Роз'єм 3,5 мм
Слот для карт PCMCIA (CI+)
Smart-TV
Wi-Fi
Браузер
Операційна система Інші
Відтворення медіафайлів
AVI, MKV, H264/MPEG-4, AVC, MPEG-1,
MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1 VP9 HEVC
(H.265), AAC, MP3, WAV, WMA версии 2 до
версии 9.2, WMA-PRO (версия 9 и 10), JPEG,
BMP, GIF, PNG
Особливі функції Wi-Fi Miracast
Сумарна потужність звуку 20 Вт
Технологія звуку Incredible Surround, Clear
Sound, Smart Sound
Пульт в комплекті Стандартный
Настінне кріплення VESA 300x200 мм
Споживана потужність 86 Вт
Габарити без підставки (ВхШхГ) 1244,2 x 719 x
68,2 мм
Габарити з підставкою (ВхШхГ) 1244,2 x 742 x
266,3 мм
Вага без підставки 15,1 кг
Вага з підставкою, кг 15,4 кг
Колір рамки Сірий
Телевизор, пульт ДУ, подставка, батарейки
ААА, кабель питания, документация
Гарантійний термін
2 роки
Процесор
Двоядерний Intel Core i5 (1.8 - 2.9 ГГц)
Обсяг оперативної пам'яті
8 ГБ

2 роки

1 рік
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Дисплей
ОС
2

Персональний ком’ютер

1

Процесор

Операційна система
macOS Sierra
Покоління процесора Intel
5-е Broadwell
Об'єм накопичувача 128 ГБ SSD
Колір Алюміній
Оптичний привод Немає
Клавіатура З підсвіткою
Батарея Незнімна
Тип оперативної пам'яті
LPDDR3 1600 МГц
Додаткові можливості
Веб-камера FaceTime 720p
Подвійні мікрофони
Стереодинаміки
Повнорозмірна клавіатура з підсвіткою і
датчиком зовнішнього освітлення
Трекпад Multi-Touch для точного керування
курсором, підтримка інерційної прокрутки,
масштабування, повороту, змахування одним,
трьома або чотирма пальцями, одинарного та
подвійного торкання, а також перетягування
Графічний адаптер
Інтегрований, Intel HD Graphics 6000
Мережеві адаптери
Wi-Fi 802.11ac, сумісність зі стандартом IEEE
802.11a/b/g/n
Bluetooth 4.0
Роз'єми та порти введення-виведення
2 x USB 3.0/порт Thunderbolt 2/комбінований
роз'єм для навушників і мікрофона/роз'єм для
карт SDXC/роз'єм живлення MagSafe 2
Характеристики батареї
Вбудований літієвий акумулятор з
полімерним електролітом ємністю 54 Вт*год
До 12 годин роботи з увімкненим
бездротовим доступом в Інтернет
До 12 годин роботи під час відтворення
фільмів в iTunes
До 30 днів роботи в режимі очікування
Габарити (Ш х Г х В)
325 x 227 x 3 ~ 17 мм
Діагональ екрана
13.3" (1440x900) WXGA+
Mac OS

Intel pentium або еквівалент;
сокет I3-7100;
частота процесора 3.9GHz або більше;
кеш пам’ять 4Gb або більше;
кількість ядер - 2 або більше;
кількість потоків – 4.
Чіпсет
Intel H270 Express або еквівалент
Відеоадаптер інтегрований відеоадаптер Intel або еквівалент;
наявність трьох відеовиходів: одного VGA,
одного HDMI , одного DVI (наявність у
комплекті меншої кількості роз’ємів +
перехідники на інші роз’єми не є прийнятною);
сумісність з Microsoft DirectX 12

3 роки
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Оперативна
пам’ять

Монітор

не гірше DDR4 2133Mhz 4ГБ;
не менше, ніж два слоти для оперативної
пам’яті
SATAможливість підключити не менше ніж 3 Serial
контролер
ATAIII, 6 Гб/с
Жорсткий
не менше ніж 500 Гб Serial ATAIII, 6 Гб/с, 7200
диск
об./хв
Слоти
не менше одного слота PCI 32bit;
розширення не менше двох слотів PCI Express x1 3-го
на системній покоління;
платі
не менше одного слота PCI Express x16 3-го
покоління;
не менше одного слота M.2 для SSD
Порти
1 паралельний порт (LPT);
вводу/виводу 2 послідовних порти (COM);
1 порт D-SUB (VGA);
1 порт HDMI;
1 порт DVI;
Не менш ніж 2 порти USB 2.0 та 4 порти USB
3.0, із них не менш ніж 2* USB 3.0 на передній
панелі;
3 Аудіо порти (Line-in/Line-out/MIC);
2 PS/2 порти клавіатура/“миша”);
1 RJ-45 LAN порт
Мережевий
не гірше ніж 10/100/1000 Mbps Fast Ethernet
адаптер
Корпус та
форм-фактор ATX/micro–ATX;
блок
блок живлення – ATX 400W або більш
живлення
потужний (вказати модель), з Active PFC
(Active Power Factor Correction), вентилятором
не менше ніж 120 мм., з механічним вимикачем,
та ККД 80+;
сертифікований TUV, та CB, та CE (EMC);
наявність на передній панелі корпусу не менш
ніж 2-x USB (3.0) роз’ємів та роз’ємів Line-in,
Line-out;
кількість вільних відсіків на передній панелі не
менш, ніж один 3,5″
Операційна
Microsoft® Windows® 10 Professional UKR 64система
bit, предінстальована (інформація щодо
переможця торгів буде надана представництву
компанії Майкрософт для перевірки
справжності ліцензій)
Аксесуари
миша” зі скролінгом PS/2 або USB (оптична)
клавіатура PS/2 або USB Рос./Укр../Англ.
Додаткові
наявність експлуатаційної документації (на
вимоги
електронному або паперовому носіях)
Діагональ дисплея 21.5"
Максимальна роздільна здатність дисплея 1920
x 1080
Тип матриці TN
Частота оновлення 60 Гц
Час реакції матриці 5 мс
Інтерфейси VGA
Яскравість дисплея 250 кд/м²
Контрастність дисплея 100 000 000:1
Відношення сторін 16:9
Кут огляду горизонтальний 176°
Покриття Матове
Кут огляду вертикальний 170°

3 роки
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3

Веб-камера

1

4

БФП А4

1

Колір Black
VESA 100х100 мм
Розмір пікселя 0.248 x 0.248 мм
Максимальна кількість кольорів 16.7 млн
Підтримка VESA для настінного монтажу:
100х100Обов’язково
Комплект Монітор з підставкою
постачання Кабель підключення
SVGA D-SUB 15 pin
Кабель живлення IEC C13
Документація
гарантійний талон, драйвери,
інструкція користувача
Вбудований мікрофон
покриття антивідблиску
Автоматична настройка зображення
Не потрібно драйверів для установки
універсальне кріплення
Тип сенсора: 1080p Full HD sensor
Фотозйомка: до 16 Мп, 4608 х 3456 (програмна
інтерполяція)
Відеозйомка: до 2 Мп
Частота кадрів: до 30 кадрів / сек
Інтерфейс: USB
Основні
БФП формату А4: Копіювальний апарат характеристи принтер - кольоровий сканер
ки
Барабан + блок проявлення на не менше
100.000 сторінок
Стартовий тонер-кіт на не менше 1.000
сторінок
Інтерфейс USB 2.0 • 10/100/1000BaseTX •
Wireless LAN • USB Host, або еквівалнт
Екран керування Touch Screen не менше 4.3
дюйма
Пристрій автоматичної подачі оригіналів на
не менше 50 стор.
Пристрій автоматичного двостороннього
друку
Касета для паперу, обхідний лоток 1 шт.
Пам'ять не менше 512 MB
Картридж/тонер не менше 3000 копій
Ремонтні набори: блок проявлення, вузол
барабану не менше 100000 сторінок
Подача
Стандартно - Автоматичний пристрій подачі
оригіналів
на не менше 50 аркушів з функцією
автоматичного розвороту, формат: A6R-A4
Щільність: 50-160 г/м2, швидкість копіювання /
друку – не менше 35 сторінок в хвилину
формату А4 (simplex) та не менше 17,5 сторінок
в хвилину формату А4 (duplex)
Щільність
універсальна касета: не менше 60-163 г/м2,
паперу
дуплекс: не менше 60-163 г/м2
обхідній лоток: не менше 60-220 г/м2
Функції і режи Дуплекс, резервування завдань, функція
ми копіювання програми, копіювання посвідчення особи,
безперервне сканування, функція пропуску
порожніх сторінок, функція N-UP
(компонування (2 в 1, 4 в 1), тихий режим
(режим половинної швидкості), 100 кодів
управління
Функції друку Формат друку A6R – A4, якість друку не
менше 600 x 600 dpi, 1,200 x 1,200 dpi,

1 рік
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Функції
сканування

5

Проектор

2

Зображення

Проекційна
лінза

інтерфейс: USB 2.0, 10/100/1000BaseTX або
еквавалент, USB host, SD слот, Wi-Fi,
операційні системи Windows XP, Vista,
Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008
R2/2012 R2, Linux, Mac ex OS 10.5,
функції: друк електронної пошти, друку
штрих-кодів, USB / Прямий друк PDF,
приватний друк, WSD / Інтернет друк,
Mobile Print (Android / IOS) / Apple AirPrint,
Google Cloud Print
Режим сканування - кольоровий та
монохромний CIS,
максимальний розмір сканованого оригіналу
А4, швидкість сканування до 40 оригіналів
у монохромному режимі та до 23 оригіналів
у кольоровому режимі (при 300 dpi), якість
сканування до 600 x 600 dpi (256
відтінків сірого), 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi,
600 dpi, типи файлів TIFF, JPEG, PDF,
висока ступінь стиснення PDF, PDF/A-1,
XPS, інтерфейс 10/100/1000BaseTX, або
еквавалент, USB 2.0, операційні системи
Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10,
Server 2003/2008 R2/2012 R2. Сканування на
SMB, сканування на електронну пошту,
сканування на FTP, TWAIN сканування,
WIA сканування, перевірка справжності
SMTP, LDAP.
Рідна роздільна здатність 1024 x 768
Максимальна роздільна здатність
2 роки,
1920 x 1200
лампа - 1
Стандартний режим яскравості
рік
4000 лм
Рівномірний коефіцієнт співвідношення сторін
4: 3
Сумісний коефіцієнт співвідношення сторін 16:
9
Коефіцієнт контрастності 20 000: 1
Коефіцієнт кидка 1,94 до 2,16 (1295,40 мм @
2000 мм)
Цифровий зум 2x
Вертикальна корекція трапец
-40 ° / + 40 °
Максимальна вертикальна синхронізація 120 Гц
Максимальна горизонтальна синхронізація 100
кГц
Мінімальна вертикальна синхронізація 24 Гц
Мінімальна горизонтальна синхронізація 15
кГц
Підтримка кольорів 1,07 мільярдів кольорів
(30 біт)
Тип об’єктива Ручний фокус Ручне
масштабування
Мінімальна діафрагма об’єктива F / 2.41
Максимальна діафрагма об’єктива F / 2.53
Мінімальна фокусна відстань 21,85 мм
Максимальна фокусна відстань 24.01 мм
Мінімальний розмір зображення діагоналі
584,20 мм
Максимальний розмір зображення діагоналі
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Лампа

Інтерфейси /
Порти

Технічна
інформація

Аудіо
Опис
потужності

Програмне забезпечення
1 Програмне
забезпечення
для
редагування
відео для
створення
лекцій

7,62 м (300 «)
Мінімальна відстань проекції 1 м
Максимальна відстань проекції 11,80 м
Оптичний зум 1.1x
Тип лампи UHP
Кількість ламп 1
Потужність лампи 220 Вт
Нормальний режим живлення лампи 4500
годин
Економічний режим живлення лампи 10000
годин
ExtremeEco Mode Lamp Life 15000 годин
HDMI Так
Кількість портів USB 1
USB Так
Тип роз’єму USB 1x тип A
Кількість композитних відеопорти 1
Композитний відеоролик Так
Кількість S-Video портів 1
S-Video Так
Кількість входів VGA 2
VGA In Так
Кількість виходів VGA 1
VGA вихід Так
Кількість аудіовходів 2
Кількість аудіовиходів 1
Аудіо лінія вхід так
Аудіо лінійний вихід Так
Загальна кількість портів HDMI 2
Проекційна система DLP
Метод проектування: Стеля, Фронт, Задній,
Задня стеля
Сумісність відео: EDTV, HDTV, NTSC, PAL,
SDTV, SECAM
Комп’ютерна сумісність: Mac PC, Windows
PC
Кількість спікерів 1
Вихідна потужність динаміка 3 Вт
Режим виведення динаміка Моно
Блок живлення 100 В змінного струму ~ 240 В
змінного струму
Вхідні напруги 120 В змінного струму – 230 В
змінного струму
Споживання енергії в експлуатації 260 Вт
Використання споживаної потужності
(екологічний режим) 200 Вт

Загальний
опис

Програмний продукт за допомогою якого
можна здійснювати монтаж відеофайлів,
редагувати і комбінувати відео в різних
форматах, без необхідності перекодування.
Забезпечувати збереження відео в хмарі, у
тому числі автоматично.

Підтримка
форматів
камер.

Підтримка форматів ARRI AMIRA, Sony
STtP, Canon RAW і CinemaDNG.
Опції маскування і трекінгу.
Наявність можливості експорту відеопроектів, можливість підтримки тональності
аудіо супроводу на певному рівні і
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швидкості.

Миколаївський національний аграрний університет
№ Найменування
з/п
товару

К-ть,
шт.

Характерист
ики

Технічні вимоги

Гарантійний
термін,
міс.

Загальна
вартість
(без ПДВ),
грн.

3 роки
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Телекомунікаційне обладнання
1

Цифрова
відеокамера

1

2

Бездротова
мікрофонна
система

1

Загальні
Максимальна роздільна здатність запису Full
характеристи HD
ки
Носій інформації Flash
видошукач та
Розмір дисплея 3,0 "
Сенсорний дисплей немає
Розмір фото 1920x1080 пікс
Спалах постійне світло
Об’єктив
Оптичний зум 20 x
Цифровий зум 10х
Фокусна відстань 4,08 -81,6 мм
Діафрагма f / 1.8 - f / 3.6
Витримка 1/6 -1/8000 з
Стабілізатор зображення HYBRID OIS +
Діаметр фільтра 49 мм
Запис відео
Формат запису AVCHD
Тип матриці BSI
Розмір матриці 1/3 "
Загальна кількість пікселів 6 Мп
фокусування авто
Мінімальна освітленість 1,4 люкс
Вбудований зум-мікрофон немає
Інтерфейси та Композитний вихід 1
підключення Вихід HDMI та
mini HDMI немає
USB да
mini USB немає
Роз'єм для навушників 3,5 мм та
Вхід для зовнішнього мікрофона та
NFC немає
Wi-Fi немає
Габарити
ВхШхГ 335 x 170 x 170 мм
Колір чорний
Переносний передавач FP1
Легкий, в міцному корпусі; розрахований на
мікрофони з роз'ємом TA4F, в тому числі
петличні і головні
Діапазон налаштування посилення: -10 до +20
дБВ
Вхідний імпеданс: 1 МОм
Вихідна потужність ВЧ-сигналу: 10 до 30 мВт
Розміри (В x Ш x Г): 108 x 64 x 19 мм
маса: 81 г, без батарейок
корпус: Штампований, з полікарбонату
Живлення: LR6 Батарейки типу AA, 1,5 В
Термін служби батарейки:до 11 год (лужна)
Портативний приймач FP5
Легкий, в міцному корпусі; встановлюється на
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3

Мікрофон
для
бездротової
мікрофонної
системи

1

4

Мікрофон
для запису

1

5

HD телевізор

1

Екран

ТВ-тюнери

камері або кріпиться до одягу; рознесені
антени, вихід через кабель TA3F на роз'єми
XLR або 1/8 дюйма.
чутливість: -108 дБм при SINAD 12 дБ
Живлення: LR6 Батарейки типу AA, 1,5 В
Аудіовихід
Тип: TA3F
конфігурація: Імпеданс симетричного
навантаження
Максимальний рівень вихідного аудіосигналу
При девіації ± 38 кГц для тона1 кГц: -5 дБВ
(для навантаження 600 Ом]
Імпеданс: 200 Ом
мікрофон WL183
Є петличні електретний конденсаторним
мікрофоном призначеним для використання з
бездротовими body-pack передавачами.
Мікрофон має 1,2 м кабель з мініатюрним 4контактним роз'ємом Mini. Входить затиск для
краватки може бути повернутий на 90 градусів.
Тип: конденсатор
Частота відповіді: Від 50 до 17000 Гц
Імпеданс: 1800 Ом
Вихідний рівень: -40,0 дБВ / Па
кругова спрямованість 360 градусів
Серія: WL
Модельний ряд: петлічний
Тип мікрофону: конденсаторний
Частотний діапазон: 50Гц - 17кГц
Чутливість (1 кГц): -40
Діаграма спрямованості: всенаправлена
Крива АЧХ Н / Д
Роз'єм: XLR міні
Звуковий тиск: 120
Тип з'єднання: кабель
Колір: чорний
Серія: SM
Модельний ряд: студій
Тип мікрофону: конденсаторний
Частотний діапазон: 20Гц - 20кГц
Чутливість (1 кГц): -37
Діаграма спрямованості: З бічної
спрямованістю
Крива АЧХ нейтральна
Номінальний опір: 150
Роз'єм: XLR
Дисплей: немає
Тип з'єднання: кабель
Перемикач: немає
Колір: чорний
Вага: 0.642
Тип телевізора LED
Діагональ екрану 55''
Тип підсвічування LED
Роздільна здатність екрану 3840x2160 Ultra HD
Технологія поліпшення зображення Micro
Dimming, Ultra Resolution
Тип ТВ процесора Pixel Precise Ultra HD
Тюнер DVB-T
Тюнер DVB-T2

1 рік

1 рік

2 роки
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Роз'єми

Мультимедіа

Звук
Габарити та
інше

Комплектація

Комп’ютери і периферія
1 Ноутбук
10

Технічні
параметри

Тюнер DVB-C
Тюнер DVB-S
Тюнер DVB-S2
Аналоговий тюнер
Компонентний 1 шт.
USB 2 шт.
LAN
HDMI 3 шт.
S/PDIF вихід Оптичний
Роз'єм 3,5 мм
Слот для карт PCMCIA (CI+)
Smart-TV
Wi-Fi
Браузер
Операційна система Інші
Відтворення медіафайлів
AVI, MKV, H264/MPEG-4, AVC, MPEG-1,
MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1 VP9 HEVC
(H.265), AAC, MP3, WAV, WMA версии 2 до
версии 9.2, WMA-PRO (версия 9 и 10), JPEG,
BMP, GIF, PNG
Особливі функції Wi-Fi Miracast
Сумарна потужність звуку 20 Вт
Технологія звуку Incredible Surround, Clear
Sound, Smart Sound
Пульт в комплекті Стандартный
Настінне кріплення VESA 300x200 мм
Споживана потужність 86 Вт
Габарити без підставки (ВхШхГ) 1244,2 x 719 x
68,2 мм
Габарити з підставкою (ВхШхГ) 1244,2 x 742 x
266,3 мм
Вага без підставки 15,1 кг
Вага з підставкою, кг 15,4 кг
Колір рамки Сірий
Телевизор, пульт ДУ, подставка, батарейки
ААА, кабель питания, документация
Гарантійний термін
2 роки
Процесор Чотириядерний Intel Core i5-8250U
(1.6 - 3.4 ГГц)
Обсяг оперативної пам'яті 8 ГБ
Операційна система DOS
Короткі характеристики
Екран 15.6" (1920х1080) Full HD,
матовий/Intel Core i5-8250U (1.6 - 3.4
ГГц)/RAM 8 ГБ/HDD 1 ТБ + SSD 256
ГБ/nVidia GeForce 930MX, 2 ГБ/без
ОД/LAN/Wi-Fi/Bluetooth/веб-камера/DOS/2.1
кг/сріблястий
Покоління процесора Intel
8-е Kaby Lake R
Об'єм накопичувача 1 ТБ + SSD 256 ГБ
Колір Сріблястий
Кількість слотів для оперативної пам'яті 2
Тип оперативної пам'яті DDR4-2400 МГц
Додаткові можливості
Веб-камера

1 рік

380 263,
00
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Дисплей

Вбудований мікрофон
Вбудовані стереодинаміки
Сканер відбитків пальців
Графічний адаптер
Дискретний, nVidia GeForce 930MX, 2 ГБ
виділеної відеопам'яті
Мережеві адаптери
Wi-Fi 802.11ac
Bluetooth 4.2
Gigabit Ethernet
Роз'єми та порти введення-виведення
1 x USB 2.0/2 x USB 3.0/1 x USB 3.1 Type-C (5
Гбіт/сек)/VGA/HDMI/LAN (RJ45)/комбінований роз'єм для
навушників/мікрофона/кардридер
Характеристики батареї
Літій-іонна, 3-елементна, 48 Вт*год
Габарити (Ш х Г х В)
37.6 x 26.41 x 2.08 см
Комплект постачання
Ноутбук
Адаптер живлення
Документація
Діагональ екрана 15.6" (1920x1080) Full HD

ОС

2

Персональний ком’ютер

1

Microsoft® Windows® 10 Professional UKR 64bit, предінстальована (інформація щодо
переможця торгів буде надана представництву
компанії Майкрософт для перевірки
справжності ліцензій)
Процесор
Intel pentium або еквівалент;
сокет I3-7100;
частота процесора 3.9GHz або більше;
кеш пам’ять 4Gb або більше;
кількість ядер - 2 або більше;
кількість потоків – 4.
Чіпсет
Intel H270 Express або еквівалент
Відеоадаптер інтегрований відеоадаптер Intel або еквівалент;
наявність трьох відеовиходів: одного VGA,
одного HDMI , одного DVI (наявність у
комплекті меншої кількості роз’ємів +
перехідники на інші роз’єми не є прийнятною);
сумісність з Microsoft DirectX 12
Оперативна не гірше DDR4 2133Mhz 4ГБ;
пам’ять
не менше, ніж два слоти для оперативної
пам’яті
SATAможливість підключити не менше ніж 3 Serial
контролер
ATAIII, 6 Гб/с
Жорсткий
не менше ніж 500 Гб Serial ATAIII, 6 Гб/с, 7200
диск
об./хв
Слоти
не менше одного слота PCI 32bit;
розширення не менше двох слотів PCI Express x1 3-го
на системній покоління;
платі
не менше одного слота PCI Express x16 3-го
покоління;
не менше одного слота M.2 для SSD
Порти
1 паралельний порт (LPT);
вводу/виводу 2 послідовних порти (COM);
1 порт D-SUB (VGA);
1 порт HDMI;

3 роки
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Мережевий
адаптер
Корпус та
блок
живлення

Операційна
система

Аксесуари
Додаткові
вимоги
Монітор

Комплект
постачання

3

Веб-камера

1

1 порт DVI;
Не менш ніж 2 порти USB 2.0 та 4 порти USB
3.0, із них не менш ніж 2* USB 3.0 на передній
панелі;
3 Аудіо порти (Line-in/Line-out/MIC);
2 PS/2 порти клавіатура/“миша”);
1 RJ-45 LAN порт
не гірше ніж 10/100/1000 Mbps Fast Ethernet
форм-фактор ATX/micro–ATX;
блок живлення – ATX 400W або більш
потужний (вказати модель), з Active PFC
(Active Power Factor Correction), вентилятором
не менше ніж 120 мм., з механічним вимикачем,
та ККД 80+;
сертифікований TUV, та CB, та CE (EMC);
наявність на передній панелі корпусу не менш
ніж 2-x USB (3.0) роз’ємів та роз’ємів Line-in,
Line-out;
кількість вільних відсіків на передній панелі не
менш, ніж один 3,5″
Microsoft® Windows® 10 Professional UKR 64bit, предінстальована (інформація щодо
переможця торгів буде надана представництву
компанії Майкрософт для перевірки
справжності ліцензій)
миша” зі скролінгом PS/2 або USB (оптична)
клавіатура PS/2 або USB Рос./Укр../Англ.
наявність експлуатаційної документації (на
електронному або паперовому носіях)
Діагональ дисплея 21.5"
Максимальна роздільна здатність дисплея 1920
x 1080
Тип матриці TN
Частота оновлення 60 Гц
Час реакції матриці 5 мс
Інтерфейси VGA
Яскравість дисплея 250 кд/м²
Контрастність дисплея 100 000 000:1
Відношення сторін 16:9
Кут огляду горизонтальний 176°
Покриття Матове
Кут огляду вертикальний 170°
Колір Black
VESA 100х100 мм
Розмір пікселя 0.248 x 0.248 мм
Максимальна кількість кольорів 16.7 млн
Підтримка VESA для настінного монтажу:
100х100Обов’язково
Монітор з підставкою
Кабель підключення
SVGA D-SUB 15 pin
Кабель живлення IEC C13
Документація
гарантійний талон, драйвери,
інструкція користувача
Вбудований мікрофон
покриття антивідблиску
Автоматична настройка зображення
Не потрібно драйверів для установки
універсальне кріплення
Тип сенсора: 1080p Full HD sensor

3 роки

1 рік
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4

БФП А4

1

Фотозйомка: до 16 Мп, 4608 х 3456 (програмна
інтерполяція)
Відеозйомка: до 2 Мп
Частота кадрів: до 30 кадрів / сек
Інтерфейс: USB
Основні
БФП формату А4: Копіювальний апарат характеристи принтер - кольоровий сканер
ки
Барабан + блок проявлення на не менше
100.000 сторінок
Стартовий тонер-кіт на не менше 1.000
сторінок
Інтерфейс USB 2.0 • 10/100/1000BaseTX •
Wireless LAN • USB Host, або еквівалнт
Екран керування Touch Screen не менше 4.3
дюйма
Пристрій автоматичної подачі оригіналів на
не менше 50 стор.
Пристрій автоматичного двостороннього
друку
Касета для паперу, обхідний лоток 1 шт.
Пам'ять не менше 512 MB
Картридж/тонер не менше 3000 копій
Ремонтні набори: блок проявлення, вузол
барабану не менше 100000 сторінок
Подача
Стандартно - Автоматичний пристрій подачі
оригіналів
на не менше 50 аркушів з функцією
автоматичного розвороту, формат: A6R-A4
Щільність: 50-160 г/м2, швидкість копіювання /
друку – не менше 35 сторінок в хвилину
формату А4 (simplex) та не менше 17,5 сторінок
в хвилину формату А4 (duplex)
Щільність
універсальна касета: не менше 60-163 г/м2,
паперу
дуплекс: не менше 60-163 г/м2
обхідній лоток: не менше 60-220 г/м2
Функції і режи Дуплекс, резервування завдань, функція
ми копіювання програми, копіювання посвідчення особи,
безперервне сканування, функція пропуску
порожніх сторінок, функція N-UP
(компонування (2 в 1, 4 в 1), тихий режим
(режим половинної швидкості), 100 кодів
управління
Функції друку Формат друку A6R – A4, якість друку не
менше 600 x 600 dpi, 1,200 x 1,200 dpi,
інтерфейс: USB 2.0, 10/100/1000BaseTX або
еквавалент, USB host, SD слот, Wi-Fi,
операційні системи Windows XP, Vista,
Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008
R2/2012 R2, Linux, Mac ex OS 10.5,
функції: друк електронної пошти, друку
штрих-кодів, USB / Прямий друк PDF,
приватний друк, WSD / Інтернет друк,
Mobile Print (Android / IOS) / Apple AirPrint,
Google Cloud Print
Функції
Режим сканування - кольоровий та
сканування
монохромний CIS,
максимальний розмір сканованого оригіналу
А4, швидкість сканування до 40 оригіналів
у монохромному режимі та до 23 оригіналів
у кольоровому режимі (при 300 dpi), якість
сканування до 600 x 600 dpi (256

1 рік
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5

Проектор

2

Зображення

Проекційна
лінза

Лампа

Інтерфейси /
Порти

відтінків сірого), 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi,
600 dpi, типи файлів TIFF, JPEG, PDF,
висока ступінь стиснення PDF, PDF/A-1,
XPS, інтерфейс 10/100/1000BaseTX, або
еквавалент, USB 2.0, операційні системи
Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10,
Server 2003/2008 R2/2012 R2. Сканування на
SMB, сканування на електронну пошту,
сканування на FTP, TWAIN сканування,
WIA сканування, перевірка справжності
SMTP, LDAP.
Рідна роздільна здатність 1024 x 768
Максимальна роздільна здатність
2 роки,
1920 x 1200
лампа - 1
Стандартний режим яскравості
рік
4000 лм
Рівномірний коефіцієнт співвідношення сторін
4: 3
Сумісний коефіцієнт співвідношення сторін 16:
9
Коефіцієнт контрастності 20 000: 1
Коефіцієнт кидка 1,94 до 2,16 (1295,40 мм @
2000 мм)
Цифровий зум 2x
Вертикальна корекція трапец
-40 ° / + 40 °
Максимальна вертикальна синхронізація 120 Гц
Максимальна горизонтальна синхронізація 100
кГц
Мінімальна вертикальна синхронізація 24 Гц
Мінімальна горизонтальна синхронізація 15
кГц
Підтримка кольорів 1,07 мільярдів кольорів
(30 біт)
Тип об’єктива Ручний фокус Ручне
масштабування
Мінімальна діафрагма об’єктива F / 2.41
Максимальна діафрагма об’єктива F / 2.53
Мінімальна фокусна відстань 21,85 мм
Максимальна фокусна відстань 24.01 мм
Мінімальний розмір зображення діагоналі
584,20 мм
Максимальний розмір зображення діагоналі
7,62 м (300 «)
Мінімальна відстань проекції 1 м
Максимальна відстань проекції 11,80 м
Оптичний зум 1.1x
Тип лампи UHP
Кількість ламп 1
Потужність лампи 220 Вт
Нормальний режим живлення лампи 4500
годин
Економічний режим живлення лампи 10000
годин
ExtremeEco Mode Lamp Life 15000 годин
HDMI Так
Кількість портів USB 1
USB Так
Тип роз’єму USB 1x тип A
Кількість композитних відеопорти 1
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Технічна
інформація

Аудіо
Опис
потужності

Програмне забезпечення
1 Програмне
забезпечення
для
редагування
відео для
створення
лекцій

Композитний відеоролик Так
Кількість S-Video портів 1
S-Video Так
Кількість входів VGA 2
VGA In Так
Кількість виходів VGA 1
VGA вихід Так
Кількість аудіовходів 2
Кількість аудіовиходів 1
Аудіо лінія вхід так
Аудіо лінійний вихід Так
Загальна кількість портів HDMI 2
Проекційна система DLP
Метод проектування: Стеля, Фронт, Задній,
Задня стеля
Сумісність відео: EDTV, HDTV, NTSC, PAL,
SDTV, SECAM
Комп’ютерна сумісність: Mac PC, Windows
PC
Кількість спікерів 1
Вихідна потужність динаміка 3 Вт
Режим виведення динаміка Моно
Блок живлення 100 В змінного струму ~ 240 В
змінного струму
Вхідні напруги 120 В змінного струму – 230 В
змінного струму
Споживання енергії в експлуатації 260 Вт
Використання споживаної потужності
(екологічний режим) 200 Вт

Загальний
опис

Програмний продукт за допомогою якого
можна здійснювати монтаж відеофайлів,
редагувати і комбінувати відео в різних
форматах, без необхідності перекодування.
Забезпечувати збереження відео в хмарі, у
тому числі автоматично.

Підтримка
форматів
камер.

Підтримка форматів ARRI AMIRA, Sony
STtP, Canon RAW і CinemaDNG.
Опції маскування і трекінгу.
Наявність можливості експорту відеопроектів, можливість підтримки тональності
аудіо супроводу на певному рівні і
швидкості.

2 794

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
№ Найменування
з/п
товару

К-ть,
шт.

Характерист
ики

Технічні вимоги

Гарантійний
термін,
міс.

Загальна
вартість
(без ПДВ),
грн.

3 роки

152 832,
00

Телекомунікаційне обладнання
1

Цифрова
відеокамера

1

Загальні
Матриця 23.5х15.7 мм, 20.9 Мп / об'єктив AF-S
характеристи DX Nikkor 18-140mm f / 3.5-5.6G ED VR / Зум:
ки
0.23х / підтримка карт пам'яті SD / SDHC /
SDXC / РК-дисплей 3.2" / UltraHD-відео / Wi-Fi
/ NFC / живлення від літій-іонного акумулятора
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2

Бездротова
мікрофонна
система

1

/ 135.5 x 104 x 158 мм, 1200 г
Об’єктив
Фокусна відстань: 18-140 мм
Максимальна діафрагма: f/3.5-5.6
Мінімальна діафрагма: f/22-38
Конструкція об'єктива: 17 елементів в 12 групах
(включно з 1 елементом зі скла ED і 1
асферичною лінзою)
Кут зору: 76° – 11°30′
Мінімальна відстань фокусування: 0.45 м від
фокальної площини у всіх положеннях зуму
Максимальний коефіцієнт відтворення: 0.23кратний
Число пелюсток діафрагми: 7 (округлений отвір
діафрагми)
Встановлювальний розмір фільтра: 67 мм (P =
0.75 мм)
Діаметр х довжина (відстань від байонета
об'єктива): максимальний діаметр приблизно 78
х 97 мм (відстань від кріплення фланця
об'єктива фотокамери)
Вага: приблизно 490
Точки фокусування: 51 точка, 15 перехресних
Автофокусування (АФ): покадрове АФ (AF-S);
безперервне автофокусування (AF-C);
автоматичний вибір режиму AF-S/AF-C (AF-A);
прогнозувальне відстежувальне фокусування,
що вмикається автоматично згідно зі статусом
об'єкта. Ручне фокусування (M): можливість
використання електронного далекоміра.
Запис відео
Запис відео в форматі UHD 4K (3840x2160)
Інтерфейси та Wi-Fi Є
підключення Карти пам'яті SD/SDHC SDXC
Зв'язок з комп'ютером USB 2.0
Аудіо- та відеовихід
Роз'єм HDMI mini (тип С), Аудіовхід,
Аудіовихід
Габарити
Ширина 135.5 мм
Глибина 158 мм
Висота 104 мм
Вага (грамів) 1200
Переносний передавач FP1
Легкий, в міцному корпусі; розрахований на
мікрофони з роз'ємом TA4F, в тому числі
петличні і головні
Діапазон налаштування посилення: -10 до +20
дБВ
Вхідний імпеданс: 1 МОм
Вихідна потужність ВЧ-сигналу: 10 до 30 мВт
Розміри (В x Ш x Г): 108 x 64 x 19 мм
маса: 81 г, без батарейок
корпус: Штампований, з полікарбонату
Живлення: LR6 Батарейки типу AA, 1,5 В
Термін служби батарейки:до 11 год (лужна)
Портативний приймач FP5
Легкий, в міцному корпусі; встановлюється на
камері або кріпиться до одягу; рознесені
антени, вихід через кабель TA3F на роз'єми
XLR або 1/8 дюйма.
чутливість: -108 дБм при SINAD 12 дБ
Живлення: LR6 Батарейки типу AA, 1,5 В

1 рік
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3

Мікрофон
для
бездротової
мікрофонної
системи

1

4

Мікрофон
для запису

1

5

HD телевізор

1

Екран

ТВ-тюнери

Роз'єми

Аудіовихід
Тип: TA3F
конфігурація: Імпеданс симетричного
навантаження
Максимальний рівень вихідного аудіосигналу
При девіації ± 38 кГц для тона1 кГц: -5 дБВ
(для навантаження 600 Ом]
Імпеданс: 200 Ом
мікрофон WL183
Є петличні електретний конденсаторним
мікрофоном призначеним для використання з
бездротовими body-pack передавачами.
Мікрофон має 1,2 м кабель з мініатюрним 4контактним роз'ємом Mini. Входить затиск для
краватки може бути повернутий на 90 градусів.
Тип: конденсатор
Частота відповіді: Від 50 до 17000 Гц
Імпеданс: 1800 Ом
Вихідний рівень: -40,0 дБВ / Па
кругова спрямованість 360 градусів
Серія: WL
Модельний ряд: петлічний
Тип мікрофону: конденсаторний
Частотний діапазон: 50Гц - 17кГц
Чутливість (1 кГц): -40
Діаграма спрямованості: всенаправлена
Крива АЧХ Н / Д
Роз'єм: XLR міні
Звуковий тиск: 120
Тип з'єднання: кабель
Колір: чорний
Серія: SM
Модельний ряд: студій
Тип мікрофону: конденсаторний
Частотний діапазон: 20Гц - 20кГц
Чутливість (1 кГц): -37
Діаграма спрямованості: З бічної
спрямованістю
Крива АЧХ нейтральна
Номінальний опір: 150
Роз'єм: XLR
Дисплей: немає
Тип з'єднання: кабель
Перемикач: немає
Колір: чорний
Вага: 0.642
Тип телевізора LED
Діагональ екрану 55''
Тип підсвічування LED
Роздільна здатність екрану 3840x2160 Ultra HD
Технологія поліпшення зображення Micro
Dimming, Ultra Resolution
Тип ТВ процесора Pixel Precise Ultra HD
Тюнер DVB-T
Тюнер DVB-T2
Тюнер DVB-C
Тюнер DVB-S
Тюнер DVB-S2
Аналоговий тюнер
Компонентний 1 шт.

1 рік

1 рік

2 роки
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Мультимедіа

Звук
Габарити та
інше

Комплектація

Комп’ютери і периферія
1 Ноутбук
10

Технічні
параметри

USB 2 шт.
LAN
HDMI 3 шт.
S/PDIF вихід Оптичний
Роз'єм 3,5 мм
Слот для карт PCMCIA (CI+)
Smart-TV
Wi-Fi
Браузер
Операційна система Інші
Відтворення медіафайлів
AVI, MKV, H264/MPEG-4, AVC, MPEG-1,
MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1 VP9 HEVC
(H.265), AAC, MP3, WAV, WMA версии 2 до
версии 9.2, WMA-PRO (версия 9 и 10), JPEG,
BMP, GIF, PNG
Особливі функції Wi-Fi Miracast
Сумарна потужність звуку 20 Вт
Технологія звуку Incredible Surround, Clear
Sound, Smart Sound
Пульт в комплекті Стандартный
Настінне кріплення VESA 300x200 мм
Споживана потужність 86 Вт
Габарити без підставки (ВхШхГ) 1244,2 x 719 x
68,2 мм
Габарити з підставкою (ВхШхГ) 1244,2 x 742 x
266,3 мм
Вага без підставки 15,1 кг
Вага з підставкою, кг 15,4 кг
Колір рамки Сірий
Телевизор, пульт ДУ, подставка, батарейки
ААА, кабель питания, документация
Гарантійний термін
2 роки
Процесор
Двоядерний Intel Core i5 (1.8 - 2.9 ГГц)
Обсяг оперативної пам'яті
8 ГБ
Операційна система
macOS Sierra
Покоління процесора Intel
5-е Broadwell
Об'єм накопичувача 128 ГБ SSD
Колір Алюміній
Оптичний привод Немає
Клавіатура З підсвіткою
Батарея Незнімна
Тип оперативної пам'яті
LPDDR3 1600 МГц
Додаткові можливості
Веб-камера FaceTime 720p
Подвійні мікрофони
Стереодинаміки
Повнорозмірна клавіатура з підсвіткою і
датчиком зовнішнього освітлення
Трекпад Multi-Touch для точного керування
курсором, підтримка інерційної прокрутки,
масштабування, повороту, змахування одним,
трьома або чотирма пальцями, одинарного та

1 рік

380 263,
00
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Дисплей
ОС
2

Персональний ком’ютер

1

Процесор
Чіпсет
Відеоадаптер
Оперативна
пам’ять
Жорсткий
диск
Порти

Бездротові
технології
Аудіо

Операційна
система
Аксесуари

Додаткові
вимоги

подвійного торкання, а також перетягування
Графічний адаптер
Інтегрований, Intel HD Graphics 6000
Мережеві адаптери
Wi-Fi 802.11ac, сумісність зі стандартом IEEE
802.11a/b/g/n
Bluetooth 4.0
Роз'єми та порти введення-виведення
2 x USB 3.0/порт Thunderbolt 2/комбінований
роз'єм для навушників і мікрофона/роз'єм для
карт SDXC/роз'єм живлення MagSafe 2
Характеристики батареї
Вбудований літієвий акумулятор з
полімерним електролітом ємністю 54 Вт*год
До 12 годин роботи з увімкненим
бездротовим доступом в Інтернет
До 12 годин роботи під час відтворення
фільмів в iTunes
До 30 днів роботи в режимі очікування
Габарити (Ш х Г х В)
325 x 227 x 3 ~ 17 мм
Діагональ екрана
13.3" (1440x900) WXGA+
Mac OS
Двоядерний Intel Core i5 (2.3 - 3.6 ГГц)
Intel H270 Express або еквівалент
Інтегрована, Intel Iris Plus Graphics 640
не гірше DDR4 2133Mhz 8ГБ;
не менше, ніж два слоти для оперативної
пам’яті
не менше ніж 500 Гб Serial ATAIII, 6 Гб/с, 7200
об./хв
4 x USB 3.0/2 x Thunderbolt 3 (USB
Type‑C)/LAN (RJ-45)/вихід для
навушників/кардридер)
Wi-Fi 802.11ac (сумісність зі стандартом IEEE
802.11a/b/g/n)
Bluetooth 4.2
Стереодинаміки
Мікрофон
Підтримка гарнітури Apple iPhone з
мікрофоном
Попередньо встановлене ПЗ
macOS Sierra (багатомовний)
Матеріал корпусу: алюміній
Комплект постачання
Моноблок iMac
Бездротова клавіатура Magic Keyboar
Бездротова миша Magic Mouse 2
Кабель живлення
Кабель Lightning/USB
Документація
наявність експлуатаційної документації (на
електронному або паперовому носіях)

3 роки
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Монітор

Дисплей

3

Веб-камера

1

4

БФП А4

1

21.5" Full HD (1920x1080)
Тип пам'яті
DDR4-2133 МГц
Вбудований мікрофон
покриття антивідблиску
Автоматична настройка зображення
Не потрібно драйверів для установки
універсальне кріплення
Тип сенсора: 1080p Full HD sensor
Фотозйомка: до 16 Мп, 4608 х 3456 (програмна
інтерполяція)
Відеозйомка: до 2 Мп
Частота кадрів: до 30 кадрів / сек
Інтерфейс: USB
Загальний
Максимальна роздільна здатність друку
опис
600x600 dpi
Технологія друку Лазерний друк (ч/б)
Тип пристрою БФП
Роздільна здатність принтера/МФП
Чорно-білий режим (найкраща якість): до 600
x 600 dpi
Технологія: HP FastRes 600
Кількість кольорів
1 (чорний колір)
Формат і щільність паперу
Щільність носія: від 65 до 120 г/м²
Формати носіїв: Користувацькі налаштування: від 105 x 148 до
216 x 297 мм
Підтримувані формати: A4/A5/A6, конверти
(C5/DL), спеціальний
Типи носія: звичайний папір, конверти, поштові
листівки, наклейки
Швидкість друку Ч/Б (A4, звичайний режим):
до 18 стор./хв
Межі зони
Поля (зверху/знизу/ліворуч/праворуч): по 2 мм
друку
РК-монітор
Світлодіодний дисплей
Сфера друку
Максимально допустима: 216 x 297 мм
Сумісні
CF244A Оригінальний лазерний картридж HP
картриджі
LaserJet 44A, чорний 1000 стор. (до комплекту
не входить)
Споживана потужність
Активний стан, друкування: 365 Вт
Режим очікування: 2.9 Вт
Режим сну: 0.6 Вт
Автоматичне/ручне увімкнення: 0.1 Вт
Автоматичне вимкнення/увімкнення за
сигналом від пристрою USB: 0.6 Вт
Інтерфейс
Швидкісний порт USB 2.0
Вага (кг)
5.4
Споживана
Активний стан, друкування: 365 Вт
потужність
Режим очікування: 2.9 Вт
Режим сну: 0.6 Вт
Автоматичне/ручне увімкнення: 0.1 Вт
Автоматичне вимкнення/увімкнення за
сигналом від пристрою USB: 0.6 Вт
Інтерфейс

1 рік
1 рік

1 рік
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Додатково

Швидкісний порт USB 2.0
Функції: Друкування, копіювання,
сканування
Панель керування: індикатор
Щомісячне навантаження: до 8000 стор. (A4)
Рекомендований місячний обсяг друкування:
від 100 до 1000 стор.
Розширені програмні функції: технологія
енергоощадження HP Auto-On/Off
Стандартні мови друкування: PCLmS, URF,
PWG
Швидкодія процесора: 500 МГц
Пам'ять: 32 МБ
Стандартна місткість подавання: 1 х лоток
подавання на 150 аркушів
Стандартний вихідний роз'єм: 1 х лоток
приймання на 100 аркушів
Захищений паролем вбудований мережевий
веб-сервер
Керування: HP Printer Assistant (UDC), HP
Device Toolbox, HP Utility (Mac)
Копіювання:
Швидкість копіювання Ч/Б (A4): до 18
копій/хв
Яскравіше/темніше
Оптимізація
Максимальна кількість копій: до 99
Роздільна здатність: 600 x 400 dpi
Зменшення/збільшення: від 25 до 400%
Сканування:
Формат файлів: JPG, RAW (BMP), PNG,
TIFF, PDF
Тип сканера: планшетний
Технологія: контактний датчик зображення
Режими введення: сканування за допомогою
ПЗ HP LaserJet, сумісного з TWAIN або WIA
Версія TWAIN-інтерфейсу: 2.1 (Windows 7
або більш пізньої версії)
Максимальний розмір зони сканування
(планшет, ADF)/носія (зі скла): від 216 до
297 мм
Оптична роздільна здатність: до 1200 dpi
Рекомендований місячний об'єм: від 250 до
2000 стор.
Глибина кольору/градації сірого: 24 біти/256
Вимоги до навколишнього середовища:
Робоча температура: від 10 до 32.5 °C
Відносна робоча вологість: від 30 до 70%
Температура під час зберігання: від -20 до 60
°C
Відносна вологість під час зберігання: від 10
до 90%
Рівень шуму:
Акустична потужність шумової емісії: 6.5
Б(A)
Акустичний тиск: 52 дБ(A)
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Комплект
постачання

5

Проектор

2

Зображення

Проекційна
лінза

Лампа

Вимоги до електроживлення:
Номінальна напруга: від 220 до 240 В +/-10%
Мінімальна напруга: 198 В
Максимальна напруга: 264 В
Номінальна частота: 50/60 +/-3 Гц
Мінімальна частота: 47 Гц
Максимальна частота: 63 Гц
1 х Принтер
1 х Стартовий оригінальний лазерний
картридж HP LaserJet, чорний (500 стор.)
(попередньо встановлений)
1 х Компакт-диск з драйверами та
документацією
1 х Кабель живлення
Документація
Рідна роздільна здатність 1024 x 768
Максимальна роздільна здатність
2 роки,
1920 x 1200
лампа - 1
Стандартний режим яскравості
рік
4000 лм
Рівномірний коефіцієнт співвідношення сторін
4: 3
Сумісний коефіцієнт співвідношення сторін 16:
9
Коефіцієнт контрастності 20 000: 1
Коефіцієнт кидка 1,94 до 2,16 (1295,40 мм @
2000 мм)
Цифровий зум 2x
Вертикальна корекція трапец
-40 ° / + 40 °
Максимальна вертикальна синхронізація 120 Гц
Максимальна горизонтальна синхронізація 100
кГц
Мінімальна вертикальна синхронізація 24 Гц
Мінімальна горизонтальна синхронізація 15
кГц
Підтримка кольорів 1,07 мільярдів кольорів
(30 біт)
Тип об’єктива Ручний фокус Ручне
масштабування
Мінімальна діафрагма об’єктива F / 2.41
Максимальна діафрагма об’єктива F / 2.53
Мінімальна фокусна відстань 21,85 мм
Максимальна фокусна відстань 24.01 мм
Мінімальний розмір зображення діагоналі
584,20 мм
Максимальний розмір зображення діагоналі
7,62 м (300 «)
Мінімальна відстань проекції 1 м
Максимальна відстань проекції 11,80 м
Оптичний зум 1.1x
Тип лампи UHP
Кількість ламп 1
Потужність лампи 220 Вт
Нормальний режим живлення лампи 4500
годин
Економічний режим живлення лампи 10000
годин
ExtremeEco Mode Lamp Life 15000 годин
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Інтерфейси /
Порти

Технічна
інформація

Аудіо
Опис
потужності

Програмне забезпечення
1 Програмне
забезпечення
для
редагування
відео для
створення
лекцій

HDMI Так
Кількість портів USB 1
USB Так
Тип роз’єму USB 1x тип A
Кількість композитних відеопорти 1
Композитний відеоролик Так
Кількість S-Video портів 1
S-Video Так
Кількість входів VGA 2
VGA In Так
Кількість виходів VGA 1
VGA вихід Так
Кількість аудіовходів 2
Кількість аудіовиходів 1
Аудіо лінія вхід так
Аудіо лінійний вихід Так
Загальна кількість портів HDMI 2
Проекційна система DLP
Метод проектування: Стеля, Фронт, Задній,
Задня стеля
Сумісність відео: EDTV, HDTV, NTSC, PAL,
SDTV, SECAM
Комп’ютерна сумісність: Mac PC, Windows
PC
Кількість спікерів 1
Вихідна потужність динаміка 3 Вт
Режим виведення динаміка Моно
Блок живлення 100 В змінного струму ~ 240 В
змінного струму
Вхідні напруги 120 В змінного струму – 230 В
змінного струму
Споживання енергії в експлуатації 260 Вт
Використання споживаної потужності
(екологічний режим) 200 Вт

Загальний
опис

Програмний продукт за допомогою якого
можна здійснювати монтаж відеофайлів,
редагувати і комбінувати відео в різних
форматах, без необхідності перекодування.
Забезпечувати збереження відео в хмарі, у
тому числі автоматично.

Підтримка
форматів
камер.

Підтримка форматів ARRI AMIRA, Sony
STtP, Canon RAW і CinemaDNG.
Опції маскування і трекінгу.
Наявність можливості експорту відеопроектів, можливість підтримки тональності
аудіо супроводу на певному рівні і
швидкості.

2 794
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Приватний вищий навчальний заклад Харківський гуманітарний університет
«Народна українська академія»
№ Найменування
з/п
товару

К-ть,
шт.

Характерист
ики

Технічні вимоги

Гарантійний
термін,
міс.

Загальна
вартість
(без ПДВ),
грн.

3 роки

152 832,
00

Телекомунікаційне обладнання
1

Цифрова
відеокамера

1

2

Бездротова
мікрофонна
система

1

Загальні
Максимальна роздільна здатність запису Full
характеристи HD
ки
Носій інформації Flash
видошукач та
Розмір дисплея 3,0 "
Сенсорний дисплей немає
Розмір фото 1920x1080 пікс
Спалах постійне світло
Об’єктив
Оптичний зум 20 x
Цифровий зум 10х
Фокусна відстань 4,08 -81,6 мм
Діафрагма f / 1.8 - f / 3.6
Витримка 1/6 -1/8000 з
Стабілізатор зображення HYBRID OIS +
Діаметр фільтра 49 мм
Запис відео
Формат запису AVCHD
Тип матриці BSI
Розмір матриці 1/3 "
Загальна кількість пікселів 6 Мп
фокусування авто
Мінімальна освітленість 1,4 люкс
Вбудований зум-мікрофон немає
Інтерфейси та Композитний вихід 1
підключення Вихід HDMI та
mini HDMI немає
USB да
mini USB немає
Роз'єм для навушників 3,5 мм та
Вхід для зовнішнього мікрофона та
NFC немає
Wi-Fi немає
Габарити
ВхШхГ 335 x 170 x 170 мм
Колір чорний
Переносний передавач FP1
Легкий, в міцному корпусі; розрахований на
мікрофони з роз'ємом TA4F, в тому числі
петличні і головні
Діапазон налаштування посилення: -10 до +20
дБВ
Вхідний імпеданс: 1 МОм
Вихідна потужність ВЧ-сигналу: 10 до 30 мВт
Розміри (В x Ш x Г): 108 x 64 x 19 мм
маса: 81 г, без батарейок
корпус: Штампований, з полікарбонату
Живлення: LR6 Батарейки типу AA, 1,5 В
Термін служби батарейки:до 11 год (лужна)
Портативний приймач FP5
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3

Мікрофон
для
бездротової
мікрофонної
системи

1

4

Мікрофон
для запису

1

5

HD телевізор

1

Екран

ТВ-тюнери

Легкий, в міцному корпусі; встановлюється на
камері або кріпиться до одягу; рознесені
антени, вихід через кабель TA3F на роз'єми
XLR або 1/8 дюйма.
чутливість: -108 дБм при SINAD 12 дБ
Живлення: LR6 Батарейки типу AA, 1,5 В
Аудіовихід
Тип: TA3F
конфігурація: Імпеданс симетричного
навантаження
Максимальний рівень вихідного аудіосигналу
При девіації ± 38 кГц для тона1 кГц: -5 дБВ
(для навантаження 600 Ом]
Імпеданс: 200 Ом
мікрофон WL183
Є петличні електретний конденсаторним
мікрофоном призначеним для використання з
бездротовими body-pack передавачами.
Мікрофон має 1,2 м кабель з мініатюрним 4контактним роз'ємом Mini. Входить затиск для
краватки може бути повернутий на 90 градусів.
Тип: конденсатор
Частота відповіді: Від 50 до 17000 Гц
Імпеданс: 1800 Ом
Вихідний рівень: -40,0 дБВ / Па
кругова спрямованість 360 градусів
Серія: WL
Модельний ряд: петлічний
Тип мікрофону: конденсаторний
Частотний діапазон: 50Гц - 17кГц
Чутливість (1 кГц): -40
Діаграма спрямованості: всенаправлена
Крива АЧХ Н / Д
Роз'єм: XLR міні
Звуковий тиск: 120
Тип з'єднання: кабель
Колір: чорний
Серія: SM
Модельний ряд: студій
Тип мікрофону: конденсаторний
Частотний діапазон: 20Гц - 20кГц
Чутливість (1 кГц): -37
Діаграма спрямованості: З бічної
спрямованістю
Крива АЧХ нейтральна
Номінальний опір: 150
Роз'єм: XLR
Дисплей: немає
Тип з'єднання: кабель
Перемикач: немає
Колір: чорний
Вага: 0.642
Тип телевізора LED
Діагональ екрану 55''
Тип підсвічування LED
Роздільна здатність екрану 3840x2160 Ultra HD
Технологія поліпшення зображення Micro
Dimming, Ultra Resolution
Тип ТВ процесора Pixel Precise Ultra HD
Тюнер DVB-T

1 рік
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Роз'єми

Мультимедіа

Звук
Габарити та
інше

Комплектація

Комп’ютери і периферія
1 Ноутбук
10

Технічні
параметри

Тюнер DVB-T2
Тюнер DVB-C
Тюнер DVB-S
Тюнер DVB-S2
Аналоговий тюнер
Компонентний 1 шт.
USB 2 шт.
LAN
HDMI 3 шт.
S/PDIF вихід Оптичний
Роз'єм 3,5 мм
Слот для карт PCMCIA (CI+)
Smart-TV
Wi-Fi
Браузер
Операційна система Інші
Відтворення медіафайлів
AVI, MKV, H264/MPEG-4, AVC, MPEG-1,
MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1 VP9 HEVC
(H.265), AAC, MP3, WAV, WMA версии 2 до
версии 9.2, WMA-PRO (версия 9 и 10), JPEG,
BMP, GIF, PNG
Особливі функції Wi-Fi Miracast
Сумарна потужність звуку 20 Вт
Технологія звуку Incredible Surround, Clear
Sound, Smart Sound
Пульт в комплекті Стандартный
Настінне кріплення VESA 300x200 мм
Споживана потужність 86 Вт
Габарити без підставки (ВхШхГ) 1244,2 x 719 x
68,2 мм
Габарити з підставкою (ВхШхГ) 1244,2 x 742 x
266,3 мм
Вага без підставки 15,1 кг
Вага з підставкою, кг 15,4 кг
Колір рамки Сірий
Телевизор, пульт ДУ, подставка, батарейки
ААА, кабель питания, документация
Гарантійний термін
2 роки
Процесор Чотириядерний Intel Core i5-8250U
(1.6 - 3.4 ГГц)
Обсяг оперативної пам'яті 8 ГБ
Операційна система DOS
Короткі характеристики
Екран 15.6" (1920х1080) Full HD,
матовий/Intel Core i5-8250U (1.6 - 3.4
ГГц)/RAM 8 ГБ/HDD 1 ТБ + SSD 256
ГБ/nVidia GeForce 930MX, 2 ГБ/без
ОД/LAN/Wi-Fi/Bluetooth/веб-камера/DOS/2.1
кг/сріблястий
Покоління процесора Intel
8-е Kaby Lake R
Об'єм накопичувача 1 ТБ + SSD 256 ГБ
Колір Сріблястий
Кількість слотів для оперативної пам'яті 2
Тип оперативної пам'яті DDR4-2400 МГц
Додаткові можливості

1 рік
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Дисплей

Веб-камера
Вбудований мікрофон
Вбудовані стереодинаміки
Сканер відбитків пальців
Графічний адаптер
Дискретний, nVidia GeForce 930MX, 2 ГБ
виділеної відеопам'яті
Мережеві адаптери
Wi-Fi 802.11ac
Bluetooth 4.2
Gigabit Ethernet
Роз'єми та порти введення-виведення
1 x USB 2.0/2 x USB 3.0/1 x USB 3.1 Type-C (5
Гбіт/сек)/VGA/HDMI/LAN (RJ45)/комбінований роз'єм для
навушників/мікрофона/кардридер
Характеристики батареї
Літій-іонна, 3-елементна, 48 Вт*год
Габарити (Ш х Г х В)
37.6 x 26.41 x 2.08 см
Комплект постачання
Ноутбук
Адаптер живлення
Документація
Діагональ екрана 15.6" (1920x1080) Full HD

ОС

2

Персональний ком’ютер

1

Microsoft® Windows® 10 Professional UKR 64bit, предінстальована (інформація щодо
переможця торгів буде надана представництву
компанії Майкрософт для перевірки
справжності ліцензій)
Процесор
Intel pentium або еквівалент;
сокет I3-7100;
частота процесора 3.9GHz або більше;
кеш пам’ять 4Gb або більше;
кількість ядер - 2 або більше;
кількість потоків – 4.
Чіпсет
Intel H270 Express або еквівалент
Відеоадаптер інтегрований відеоадаптер Intel або еквівалент;
наявність трьох відеовиходів: одного VGA,
одного HDMI , одного DVI (наявність у
комплекті меншої кількості роз’ємів +
перехідники на інші роз’єми не є прийнятною);
сумісність з Microsoft DirectX 12
Оперативна не гірше DDR4 2133Mhz 4ГБ;
пам’ять
не менше, ніж два слоти для оперативної
пам’яті
SATAможливість підключити не менше ніж 3 Serial
контролер
ATAIII, 6 Гб/с
Жорсткий
не менше ніж 500 Гб Serial ATAIII, 6 Гб/с, 7200
диск
об./хв
Слоти
не менше одного слота PCI 32bit;
розширення не менше двох слотів PCI Express x1 3-го
на системній покоління;
платі
не менше одного слота PCI Express x16 3-го
покоління;
не менше одного слота M.2 для SSD
Порти
1 паралельний порт (LPT);
вводу/виводу 2 послідовних порти (COM);
1 порт D-SUB (VGA);

3 роки
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Мережевий
адаптер
Корпус та
блок
живлення

Операційна
система

Аксесуари
Додаткові
вимоги
Загальна
інформація

Монітор

Комплект
постачання

3

Веб-камера

1

1 порт HDMI;
1 порт DVI;
Не менш ніж 2 порти USB 2.0 та 4 порти USB
3.0, із них не менш ніж 2* USB 3.0 на передній
панелі;
3 Аудіо порти (Line-in/Line-out/MIC);
2 PS/2 порти клавіатура/“миша”);
1 RJ-45 LAN порт
не гірше ніж 10/100/1000 Mbps Fast Ethernet
форм-фактор ATX/micro–ATX;
блок живлення – ATX 400W або більш
потужний (вказати модель), з Active PFC
(Active Power Factor Correction), вентилятором
не менше ніж 120 мм., з механічним вимикачем,
та ККД 80+;
сертифікований TUV, та CB, та CE (EMC);
наявність на передній панелі корпусу не менш
ніж 2-x USB (3.0) роз’ємів та роз’ємів Line-in,
Line-out;
кількість вільних відсіків на передній панелі не
менш, ніж один 3,5″
Microsoft® Windows® 10 Professional UKR 64bit, предінстальована (інформація щодо
переможця торгів буде надана представництву
компанії Майкрософт для перевірки
справжності ліцензій)
миша” зі скролінгом PS/2 або USB (оптична)
клавіатура PS/2 або USB Рос./Укр../Англ.
наявність експлуатаційної документації (на
електронному або паперовому носіях)
Діагональ дисплея 21.5"
Максимальна роздільна здатність дисплея 1920
x 1080
Тип матриці TN
Частота оновлення 60 Гц
Час реакції матриці 5 мс
Інтерфейси VGA
Яскравість дисплея 250 кд/м²
Контрастність дисплея 100 000 000:1
Відношення сторін 16:9
Кут огляду горизонтальний 176°
Покриття Матове
Кут огляду вертикальний 170°
Колір Black
VESA 100х100 мм
Розмір пікселя 0.248 x 0.248 мм
Максимальна кількість кольорів 16.7 млн
Підтримка VESA для настінного монтажу:
100х100Обов’язково
Монітор з підставкою
Кабель підключення
SVGA D-SUB 15 pin
Кабель живлення IEC C13
Документація
гарантійний талон, драйвери,
інструкція користувача
Вбудований мікрофон
покриття антивідблиску
Автоматична настройка зображення
Не потрібно драйверів для установки
універсальне кріплення

3 роки
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4

БФП А4

1

Тип сенсора: 1080p Full HD sensor
Фотозйомка: до 16 Мп, 4608 х 3456 (програмна
інтерполяція)
Відеозйомка: до 2 Мп
Частота кадрів: до 30 кадрів / сек
Інтерфейс: USB
Основні
БФП формату А4: Копіювальний апарат характеристи принтер - кольоровий сканер
ки
Барабан + блок проявлення на не менше
100.000 сторінок
Стартовий тонер-кіт на не менше 1.000
сторінок
Інтерфейс USB 2.0 • 10/100/1000BaseTX •
Wireless LAN • USB Host, або еквівалнт
Екран керування Touch Screen не менше 4.3
дюйма
Пристрій автоматичної подачі оригіналів на
не менше 50 стор.
Пристрій автоматичного двостороннього
друку
Касета для паперу, обхідний лоток 1 шт.
Пам'ять не менше 512 MB
Картридж/тонер не менше 3000 копій
Ремонтні набори: блок проявлення, вузол
барабану не менше 100000 сторінок
Подача
Стандартно - Автоматичний пристрій подачі
оригіналів
на не менше 50 аркушів з функцією
автоматичного розвороту, формат: A6R-A4
Щільність: 50-160 г/м2, швидкість копіювання /
друку – не менше 35 сторінок в хвилину
формату А4 (simplex) та не менше 17,5 сторінок
в хвилину формату А4 (duplex)
Щільність
універсальна касета: не менше 60-163 г/м2,
паперу
дуплекс: не менше 60-163 г/м2
обхідній лоток: не менше 60-220 г/м2
Функції і режи Дуплекс, резервування завдань, функція
ми копіювання програми, копіювання посвідчення особи,
безперервне сканування, функція пропуску
порожніх сторінок, функція N-UP
(компонування (2 в 1, 4 в 1), тихий режим
(режим половинної швидкості), 100 кодів
управління
Функції друку Формат друку A6R – A4, якість друку не
менше 600 x 600 dpi, 1,200 x 1,200 dpi,
інтерфейс: USB 2.0, 10/100/1000BaseTX або
еквавалент, USB host, SD слот, Wi-Fi,
операційні системи Windows XP, Vista,
Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008
R2/2012 R2, Linux, Mac ex OS 10.5,
функції: друк електронної пошти, друку
штрих-кодів, USB / Прямий друк PDF,
приватний друк, WSD / Інтернет друк,
Mobile Print (Android / IOS) / Apple AirPrint,
Google Cloud Print
Функції
Режим сканування - кольоровий та
сканування
монохромний CIS,
максимальний розмір сканованого оригіналу
А4, швидкість сканування до 40 оригіналів
у монохромному режимі та до 23 оригіналів
у кольоровому режимі (при 300 dpi), якість
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5

Проектор

2

сканування до 600 x 600 dpi (256
відтінків сірого), 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi,
600 dpi, типи файлів TIFF, JPEG, PDF,
висока ступінь стиснення PDF, PDF/A-1,
XPS, інтерфейс 10/100/1000BaseTX, або
еквавалент, USB 2.0, операційні системи
Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10,
Server 2003/2008 R2/2012 R2. Сканування на
SMB, сканування на електронну пошту,
сканування на FTP, TWAIN сканування,
WIA сканування, перевірка справжності
SMTP, LDAP.
Зображення Рідна роздільна здатність 1024 x 768
Максимальна роздільна здатність
2 роки,
1920 x 1200
лампа - 1
Стандартний режим яскравості
рік
4000 лм
Рівномірний коефіцієнт співвідношення сторін
4: 3
Сумісний коефіцієнт співвідношення сторін 16:
9
Коефіцієнт контрастності 20 000: 1
Коефіцієнт кидка 1,94 до 2,16 (1295,40 мм @
2000 мм)
Цифровий зум 2x
Вертикальна корекція трапец
-40 ° / + 40 °
Максимальна вертикальна синхронізація 120 Гц
Максимальна горизонтальна синхронізація 100
кГц
Мінімальна вертикальна синхронізація 24 Гц
Мінімальна горизонтальна синхронізація 15
кГц
Підтримка кольорів 1,07 мільярдів кольорів
(30 біт)
Тип
об’єктива Ручний фокус Ручне
Проекційна
масштабування
лінза
Мінімальна діафрагма об’єктива F / 2.41
Максимальна діафрагма об’єктива F / 2.53
Мінімальна фокусна відстань 21,85 мм
Максимальна фокусна відстань 24.01 мм
Мінімальний розмір зображення діагоналі
584,20 мм
Максимальний розмір зображення діагоналі
7,62 м (300 «)
Мінімальна відстань проекції 1 м
Максимальна відстань проекції 11,80 м
Оптичний зум 1.1x
Тип лампи UHP
Лампа
Кількість ламп 1
Потужність лампи 220 Вт
Нормальний режим живлення лампи 4500
годин
Економічний режим живлення лампи 10000
годин
ExtremeEco Mode Lamp Life 15000 годин
Інтерфейси / HDMI Так
Кількість портів USB 1
Порти
USB Так
Тип роз’єму USB 1x тип A

42

Технічна
інформація

Аудіо
Опис
потужності

Програмне забезпечення
1 Програмне
забезпечення
для
редагування
відео для
створення
лекцій

Кількість композитних відеопорти 1
Композитний відеоролик Так
Кількість S-Video портів 1
S-Video Так
Кількість входів VGA 2
VGA In Так
Кількість виходів VGA 1
VGA вихід Так
Кількість аудіовходів 2
Кількість аудіовиходів 1
Аудіо лінія вхід так
Аудіо лінійний вихід Так
Загальна кількість портів HDMI 2
Проекційна система DLP
Метод проектування: Стеля, Фронт, Задній,
Задня стеля
Сумісність відео: EDTV, HDTV, NTSC, PAL,
SDTV, SECAM
Комп’ютерна сумісність: Mac PC, Windows
PC
Кількість спікерів 1
Вихідна потужність динаміка 3 Вт
Режим виведення динаміка Моно
Блок живлення 100 В змінного струму ~ 240 В
змінного струму
Вхідні напруги 120 В змінного струму – 230 В
змінного струму
Споживання енергії в експлуатації 260 Вт
Використання споживаної потужності
(екологічний режим) 200 Вт

Загальний
опис

Програмний продукт за допомогою якого
можна здійснювати монтаж відеофайлів,
редагувати і комбінувати відео в різних
форматах, без необхідності перекодування.
Забезпечувати збереження відео в хмарі, у
тому числі автоматично.

Підтримка
форматів
камер.

Підтримка форматів ARRI AMIRA, Sony
STtP, Canon RAW і CinemaDNG.
Опції маскування і трекінгу.
Наявність можливості експорту відеопроектів, можливість підтримки тональності
аудіо супроводу на певному рівні і
швидкості.
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Додаток 4 до документації
ПРОЕКТ 1
ДОГОВІР № _____________
м. Київ

«____» ________ 2018 р.

Національний університет «Києво-Могилянська академія», що є неприбутковою організацією
в особі президента Мелешевича Андрія Анатолійовича, який діє на підставі Статуту, (далі –
Замовник), з однієї сторони та ___________________, в особі _________, що діє на підставі
________ (далі - Виконавець) з іншої сторони, а разом - Сторони, уклали цей Договір про таке (далі
– Договір):
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Виконавець зобов‘язується у 2018 році поставити Замовникові ________ (далі – Товар), а
Замовник - прийняти і оплатити такий Товар.
1.2. Обсяги закупівлі Товару може бути зменшено залежно від реального фінансування
видатків.
II. ЯКІСТЬ ТОВАРУ
2.1.Виконавець повинен передати (поставити) Замовнику Товар, якість якого відповідає
умовам:
2.1.1. якість Товару відповідає технічними вимогами, які пред‘являються до такого Товару
відповідно до встановлених стандартів, технічних умов, правил, іншої технічної документації, яка
встановлює вимоги до їх якості;
2.2. Усі витрати, пов‘язані із заміною Товару неналежної якості (транспортні витрати та ін.)
несе Виконавець.
Виконавець зобов’язаний виконувати гарантійне обслуговування та ремонт Товару з
можливим (за необхідності) виїздом фахівця до місця розташування Товару в Замовника. При
необхідності доставки до сервісного центру постачальника Товару, яке вийшло з ладу, доставка
(включаючи повернення до Замовника) виконується Виконавцем за його рахунок.
Фахівець Виконавця зобов’язаний прибути до місця розташування Товару, яке підлягає
гарантійному обслуговуванню, протягом одного робочого дня з моменту виклику Замовником;
термін відновлення працездатності апаратної частини протягом двох робочих днів з моменту
звернення.
Виконавець повинен відремонтувати Товар, яке підлягає гарантійному обслуговуванню та
вийшло з ладу в указані терміни, або надати у той же термін Товар для заміни на період ремонту,
яке має технічні характеристики не гірше ніж у того, яке вийшло з ладу.
2.3. Гарантії Виконавця не поширюються на випадки недодержання правил використання
(зберігання) Товару Замовником.
III. СУМА, ВИЗНАЧЕНА У ДОГОВОРІ
3.1 Сума, визначена у Договорі становить __________ грн. (____________), без ПДВ.
3.2. Сума, визначена у Договорі може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.
3.3. Сума, визначена у Договорі не може бути збільшена.
3.4. Сума на Товар, визначена у Договорі зазначена без ПДВ. Закупівля відбувається в межах
виконання проекту міжнародної технічної допомоги Еразмус+ Дія 2 «Розвиток спроможностей
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щодо запровадження студентської мобільності в університетах України та Сербії » (MILETUS),
574050-EPP-1-2016-1-DE-EPPKA2-CBHE-SP).
Згідно із Постановою Кабінету Міністрів України Про порядок залучення, використання та
моніторингу міжнародної технічної допомоги від 15 лютого 2002 р. N 153 (з останніми змінами),
виконавців проектів міжнародної технічної допомоги, зареєстрованих в Міністерстві економічного
розвитку і торгівлі України, з отриманням Реєстраційної картки проекту (Додаток 6 до
документації), здійснюють закупівлю обладнання та придбання товарів/ послуг без сплати
ПДВ
3.5. Сума, визначена у Договорі на Товар встановлюється в національній валюті України –
гривні.
IV. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ
4.1. Розрахунки проводяться шляхом: оплати Замовником протягом 10 (десяти) робочих днів з
моменту поставки товару в асортименті та за кількістю, визначеними Замовником на підставі
виставленого Виконавцем рахунку-фактури.
У разі відсутності на розрахунковому рахунку Замовника (як установи, що фінансується за
рахунок коштів державного бюджету) коштів, що призначені на такі цілі, Замовник зобов’язується
провести оплату поставленого Виконавцем Товару протягом 14 (чотирнадцяти) днів з моменту
надходження на рахунок Замовника коштів, призначених на такі цілі. Така затримка не вважається
порушенням з боку Замовника.
Оплата здійснюється шляхом перерахування Замовником коштів на розрахунковий рахунок
Виконавця.
4.2. До рахунка-фактури Виконавцем додається: видаткова накладна, що оформлена згідно з
вимогами законодавства України, підписана уповноваженою особою Виконавця та скріплена
мастичною печаткою Виконавця (у разі її використання).
V. ПОСТАВКА ТОВАРУ
5.1. Виконавець або представник Виконавця (за довіреністю) особисто здійснює поставку
Товару у місце поставки: м. Київ, вул. Сковороди, 2, склад Замовника протягом 10 днів з дня
направлення замовлення.
5.2. Термін поставки товару до 15 грудня 2018 р. (зазначається в залежності від дати
оприлюднення повідомлення про намір укласти договір з Виконавцем, якого визнано згідно з
рішенням Замовника переможцем процедури моніторингу ринку щодо предметів закупівлі). Датою
поставки Товару є дата, коли Товар був переданий у власність Замовника у місці поставки. Ця дата
вказується у видаткових накладних на отримання Товару.
5.3. Зобов‘язання Виконавця щодо поставки Товару вважаються виконаними у повному обсязі з
моменту передачі Товару згідно з цим Договором у власність Замовника у місці поставки.
5.4. Передача документів, пов’язаних із закупівлею Товару здійснюється Виконавцем або
представником Виконавця (за довіреністю) особисто у місці поставки.
5.5. Приймання-передача Товару по кількості проводиться відповідно до товаросупровідних
документів, по якості – відповідно до документів, що засвідчують його якість. Прийманняпередача Товару здійснюється уповноваженим представником Замовника, який діє на підставі
оригіналу довіреності встановленого зразка на отримання товарно-матеріальних цінностей.
5.6. Виконавець зобов‘язаний передати Товар Замовнику в упаковці, яка відповідає характеру
Товару, забезпечує цілісність Товару та збереження його якості під час перевезення.
5.7. На упаковці Товару повинно бути нанесено найменування,
загальна кількість
пакувальної одиниці, розміри пакувальної одиниці.
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5.8. Гарантійний термін товару – _____________.
VI. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
6.1. Замовник зобов‘язаний:
6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплатити за Товар;
6.1.2. Прийняти поставлений Товар згідно з видатковою накладною.
6.2. Замовник має право:
6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов‘язань Виконавцем,
повідомивши про це Виконавця у строк 3 (три) робочі дні.
6.2.2. Контролювати поставку Товару у строки, встановлені цим Договором.
6.2.3. Повернути рахунок Виконавцю без здійснення оплати в разі неналежного оформлення
документів, зазначених у пункті 4.2 розділу IV цього Договору.
6.3. Виконавець зобов‘язаний:
6.3.1. Забезпечити поставку Товару у строки, встановлені цим Договором.
6.3.2. Забезпечити поставку Товару, якість та кількість якого відповідає умовам, установленим
розділом II цього Договору.
6.4. Виконавець має право:
6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримати плату за поставлений Товар.
6.4.2. На дострокову поставку Товару за письмовим погодженням Замовника без додаткової
винагороди з боку Замовника.
6.4.3. У разі невиконання зобов‘язань Замовником Виконавець має право достроково розірвати
цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк 3 (три) календарні дні.
VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов‘язань за Договором
Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.
7.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов‘язань при закупівлі за бюджетні
кошти Виконавець сплачує Замовнику пеню у розмірі 0,1% вартості Товару з яких допущено
прострочення виконання за кожен день прострочення, а за прострочення понад 30 (тридцять) днів
додатково сплатити штраф у розмірі 7% вказаної вартості. У разі поставки товарів неналежної
якості (комплектності) Виконавець зобов‘язаний сплатити Замовнику штраф у розмірі 20%
вартості неякісних (некомплектних) Товарів.
У разі здійснення попередньої оплати Виконавець, крім сплати зазначених штрафних санкцій,
повертає Замовнику кошти з урахуванням індексу інфляції.
7.3. За наявності претензій Замовника до комплектності чи якості Товару Виконавець
зобов‘язаний здійснити допоставку комплектного та якісного Товару протягом 7 (семи)
календарних днів з дати отримання претензії Замовника. Допоставка Товару не звільняє Виконавця
від сплати неустойки, передбаченої цим договором.
7.4. У разі затримки поставки Товару Виконавець строком більше ніж на 30 (тридцять)
календарних днів та/або поставки Товару, що не відповідає умовам цього Договору, Специфікації,
Замовник має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку.
7.5. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання зобов‘язань за цим
Договором.
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VIII. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання
зобов‘язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували
під
час
укладання
Договору
та
виникли
поза
волею
Сторін
(аварія,
катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).
8.2. Сторона, що не може виконувати зобов‘язання за цим Договором внаслідок дії
обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3 робочих днів з моменту їх
виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.
8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи,
які видаються Міністерством надзвичайних ситуацій України, Торгово-промисловою палатою
України тощо.
8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 60 (шістдесят)
днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір і вимагати
проведення взаєморозрахунків за вже поставлений Товар .
IX. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов‘язуються вирішувати їх
шляхом взаємних переговорів та консультацій.
9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому
порядку за підвідомчістю, підсудністю та у порядку, передбаченому чинним законодавством
України.
X. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту укладення його Сторонами і діє до 31 грудня
2018 р., але у будь-якому випадку, до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань.
Договір може бути достроково розірваний у разі:
- за взаємною згодою сторін;
- у разі невиконання однією із сторін взятих на себе зобов‘язань за цим Договором;
- в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.
10.2. Цей Договір укладається українською мовою і підписується у двох примірниках, що
мають однакову юридичну силу.
XI. ІНШІ УМОВИ
11.1. Зміни, доповнення до Договору здійснюються шляхом укладення додаткового Договору
уповноваженими представниками обох Сторін.
11.2. Жодна із Сторін не має права передавати права та обов‘язки за цим договором третій
особі без отримання попередньої письмової згоди іншої Сторони.
11.3. Істотні умови договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання
зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:
1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків
Замовника;
2) зміни ціни за одиницю Товару не більше ніж на 10 відсотків у разі коливання ціни такого
товару на ринку, за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в
договорі і за кожну з категорій товарів;
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3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до
збільшення суми, визначеної в Договорі і збільшення суми за кожну з категорій товарів ;
4) продовження строку дії Договору та виконання зобов’язань щодо передання товару, у разі
виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке
продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат Замовника, за умови,
що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в Договорі;
5) узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості) та якості Товарів;
8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини п’ятої цього пункту Договору.
XII. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ
12.1. Невід‘ємною частиною цього Договору є Додаток 1, що набуває чинності з моменту
укладення його Сторонами та діє протягом строку дії цього Договору.
МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН
Замовник
Національний університет
«Києво-Могилянська академія»
ЄДРПОУ 16459396
04070, м.Київ-70, вул. Г.Сковороди, 2
(телефон) (044) __________
(телефакс) (044) ___________
р/р ___________________
в ДКСУ у м.Києві
МФО 820172

Виконавець
(найменування)
ЄДРПОУ, ідентифікаційний код
(місцезнаходження)
(телефон)
(телефакс)

________________
(рахунок у Державному казначействі або у банку)

Президент НаУКМА
________________________А.А. Мелешевич
М. П.

_______________________/____________________

М. П.(у разі її використання)
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Додаток
до договору № ____________ від «____» _______ 2018р.
Специфікація
№ з/п

Найменування товару
Кількість,
(шт.)

Ціна за
одиницю
без ПДВ,
грн.

Загальна
вартість без
ПДВ, грн.

1.
ВСЬОГО без ПДВ:

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН
Замовник
Виконавець
Національний університет
«Києво-Могилянська академія»
(найменування)
Президент НаУКМА

_____________

________________________А.А. Мелешевич
М. П.

__________________
М. П. (за наявності)
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ПРОЕКТ 2
ДОГОВІР № _____________
м. Київ

«____» ________ 2018 р.

Миколаївський національний аграрний університет, що є неприбутковою організацією в особі
ректора Шебаніна В'ячеслава Сергійовича, який діє на підставі Статуту, (далі – Замовник), з однієї
сторони та ___________________, в особі _________, що діє на підставі ________ (далі Виконавець) з іншої сторони, а разом - Сторони, уклали цей Договір про таке (далі – Договір):
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Виконавець зобов‘язується у 2018 році поставити Замовникові ________ (далі – Товар), а
Замовник - прийняти і оплатити такий Товар.
1.2. Обсяги закупівлі Товару може бути зменшено залежно від реального фінансування
видатків.
II. ЯКІСТЬ ТОВАРУ
2.1.Виконавець повинен передати (поставити) Замовнику Товар, якість якого відповідає
умовам:
2.1.1. якість Товару відповідає технічними вимогами, які пред‘являються до такого Товару
відповідно до встановлених стандартів, технічних умов, правил, іншої технічної документації, яка
встановлює вимоги до їх якості;
2.2. Усі витрати, пов‘язані із заміною Товару неналежної якості (транспортні витрати та ін.)
несе Виконавець.
Виконавець зобов’язаний виконувати гарантійне обслуговування та ремонт Товару з
можливим (за необхідності) виїздом фахівця до місця розташування Товару в Замовника. При
необхідності доставки до сервісного центру постачальника Товару, яке вийшло з ладу, доставка
(включаючи повернення до Замовника) виконується Виконавцем за його рахунок.
Фахівець Виконавця зобов’язаний прибути до місця розташування Товару, яке підлягає
гарантійному обслуговуванню, протягом одного робочого дня з моменту виклику Замовником;
термін відновлення працездатності апаратної частини протягом двох робочих днів з моменту
звернення.
Виконавець повинен відремонтувати Товар, яке підлягає гарантійному обслуговуванню та
вийшло з ладу в указані терміни, або надати у той же термін Товар для заміни на період ремонту,
яке має технічні характеристики не гірше ніж у того, яке вийшло з ладу.
2.3. Гарантії Виконавця не поширюються на випадки недодержання правил використання
(зберігання) Товару Замовником.
III. СУМА, ВИЗНАЧЕНА У ДОГОВОРІ
3.1 Сума, визначена у Договорі становить __________ грн. (____________), без ПДВ.
3.2. Сума, визначена у Договорі може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.
3.3. Сума, визначена у Договорі не може бути збільшена.
3.4. Сума на Товар, визначена у Договорі зазначена без ПДВ. Закупівля відбувається в межах
виконання проекту міжнародної технічної допомоги Еразмус+ Дія 2 «Розвиток спроможностей
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щодо запровадження студентської мобільності в університетах України та Сербії » (MILETUS),
574050-EPP-1-2016-1-DE-EPPKA2-CBHE-SP).
Згідно із Постановою Кабінету Міністрів України Про порядок залучення, використання та
моніторингу міжнародної технічної допомоги від 15 лютого 2002 р. N 153 (з останніми змінами),
виконавців проектів міжнародної технічної допомоги, зареєстрованих в Міністерстві економічного
розвитку і торгівлі України, з отриманням Реєстраційної картки проекту (Додаток 6 до
документації), здійснюють закупівлю обладнання та придбання товарів/ послуг без сплати
ПДВ
3.5. Сума, визначена у Договорі на Товар встановлюється в національній валюті України –
гривні.
IV. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ
4.1. Розрахунки проводяться шляхом: оплати Замовником протягом 10 (десяти) робочих днів з
моменту поставки товару в асортименті та за кількістю, визначеними Замовником на підставі
виставленого Виконавцем рахунку-фактури.
У разі відсутності на розрахунковому рахунку Замовника (як установи, що фінансується за рахунок
коштів державного бюджету) коштів, що призначені на такі цілі, Замовник зобов’язується
провести оплату поставленого Виконавцем Товару протягом 14 (чотирнадцяти) днів з моменту
надходження на рахунок Замовника коштів, призначених на такі цілі. Така затримка не вважається
порушенням з боку Замовника.
Оплата здійснюється шляхом перерахування Замовником коштів на розрахунковий рахунок
Виконавця.
4.2. До рахунка-фактури Виконавцем додається: видаткова накладна, що оформлена згідно з
вимогами законодавства України, підписана уповноваженою особою Виконавця та скріплена
мастичною печаткою Виконавця (у разі її використання).
V. ПОСТАВКА ТОВАРУ
5.1. Виконавець або представник Виконавця (за довіреністю) особисто здійснює поставку
Товару у місце поставки: м. Миколаїв, вул. Георгія Гонгадзе, 9, склад Замовника протягом 10 днів
з дня направлення замовлення.
5.2. Термін поставки товару до 15 грудня 2018 р. (зазначається в залежності від дати
оприлюднення повідомлення про намір укласти договір з Виконавцем, якого визнано згідно з
рішенням Замовника переможцем процедури відкритих торгів щодо закупівлі послуг, які є
предметом закупівлі). Датою поставки Товару є дата, коли Товар був переданий у власність
Замовника у місці поставки. Ця дата вказується у видаткових накладних на отримання Товару.
5.3. Зобов‘язання Виконавця щодо поставки Товару вважаються виконаними у повному обсязі з
моменту передачі Товару згідно з цим Договором у власність Замовника у місці поставки.
5.4. Передача документів, пов’язаних із закупівлею Товару здійснюється Виконавцем або
представником Виконавця (за довіреністю) особисто у місці поставки.
5.5. Приймання-передача Товару по кількості проводиться відповідно до товаросупровідних
документів, по якості – відповідно до документів, що засвідчують його якість. Прийманняпередача Товару здійснюється уповноваженим представником Замовника, який діє на підставі
оригіналу довіреності встановленого зразка на отримання товарно-матеріальних цінностей.
5.6. Виконавець зобов‘язаний передати Товар Замовнику в упаковці, яка відповідає характеру
Товару, забезпечує цілісність Товару та збереження його якості під час перевезення.
5.7. На упаковці Товару повинно бути нанесено найменування,
загальна кількість
пакувальної одиниці, розміри пакувальної одиниці.
5.8. Гарантійний термін товару – _____________.
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VI. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
6.1. Замовник зобов‘язаний:
6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплатити за Товар;
6.1.2. Прийняти поставлений Товар згідно з видатковою накладною.
6.2. Замовник має право:
6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов‘язань Виконавцем,
повідомивши про це Виконавця у строк 3 (три) робочі дні.
6.2.2. Контролювати поставку Товару у строки, встановлені цим Договором.
6.2.3. Повернути рахунок Виконавцю без здійснення оплати в разі неналежного оформлення
документів, зазначених у пункті 4.2 розділу IV цього Договору.
6.3. Виконавець зобов‘язаний:
6.3.1. Забезпечити поставку Товару у строки, встановлені цим Договором.
6.3.2. Забезпечити поставку Товару, якість та кількість якого відповідає умовам, установленим
розділом II цього Договору.
6.4. Виконавець має право:
6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримати плату за поставлений Товар.
6.4.2. На дострокову поставку Товару за письмовим погодженням Замовника без додаткової
винагороди з боку Замовника.
6.4.3. У разі невиконання зобов‘язань Замовником Виконавець має право достроково розірвати
цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк 3 (три) календарні дні.
VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов‘язань за Договором
Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.
7.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов‘язань при закупівлі за бюджетні
кошти Виконавець сплачує Замовнику пеню у розмірі 0,1% вартості Товару з яких допущено
прострочення виконання за кожен день прострочення, а за прострочення понад 30 (тридцять) днів
додатково сплатити штраф у розмірі 7% вказаної вартості. У разі поставки товарів неналежної
якості (комплектності) Виконавець зобов‘язаний сплатити Замовнику штраф у розмірі 20%
вартості неякісних (некомплектних) Товарів.
У разі здійснення попередньої оплати Виконавець, крім сплати зазначених штрафних санкцій,
повертає Замовнику кошти з урахуванням індексу інфляції.
7.3. За наявності претензій Замовника до комплектності чи якості Товару Виконавець
зобов‘язаний здійснити допоставку комплектного та якісного Товару протягом 7 (семи)
календарних днів з дати отримання претензії Замовника. Допоставка Товару не звільняє Виконавця
від сплати неустойки, передбаченої цим договором.
7.4. У разі затримки поставки Товару Виконавець строком більше ніж на 30 (тридцять)
календарних днів та/або поставки Товару, що не відповідає умовам цього Договору, Специфікації,
Замовник має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку.
7.5. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання зобов‘язань за цим
Договором.
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VIII. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання
зобов‘язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували
під
час
укладання
Договору
та
виникли
поза
волею
Сторін
(аварія,
катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).
8.2. Сторона, що не може виконувати зобов‘язання за цим Договором внаслідок дії
обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3 робочих днів з моменту їх
виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.
8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи,
які видаються Міністерством надзвичайних ситуацій України, Торгово-промисловою палатою
України тощо.
8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 60 (шістдесят)
днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір і вимагати
проведення взаєморозрахунків за вже поставлений Товар .
IX. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов‘язуються вирішувати їх
шляхом взаємних переговорів та консультацій.
9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому
порядку за підвідомчістю, підсудністю та у порядку, передбаченому чинним законодавством
України.
X. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту укладення його Сторонами і діє до 31 грудня
2018 р., але у будь-якому випадку, до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань.
Договір може бути достроково розірваний у разі:
- за взаємною згодою сторін;
- у разі невиконання однією із сторін взятих на себе зобов‘язань за цим Договором;
- в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.
10.2. Цей Договір укладається українською мовою і підписується у двох примірниках, що
мають однакову юридичну силу.
XI. ІНШІ УМОВИ
11.1. Зміни, доповнення до Договору здійснюються шляхом укладення додаткового Договору
уповноваженими представниками обох Сторін.
11.2. Жодна із Сторін не має права передавати права та обов‘язки за цим договором третій
особі без отримання попередньої письмової згоди іншої Сторони.
11.3. Істотні умови договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання
зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:
1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків
Замовника;
2) зміни ціни за одиницю Товару не більше ніж на 10 відсотків у разі коливання ціни такого
товару на ринку, за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в
договорі і за кожну з категорій товарів;
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3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до
збільшення суми, визначеної в Договорі і збільшення суми за кожну з категорій товарів;
4) продовження строку дії Договору та виконання зобов’язань щодо передання товару, у разі
виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке
продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат Замовника, за умови,
що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в Договорі;
5) узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості) та якості Товарів;
8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини п’ятої цього пункту Договору.
XII. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ
12.1. Невід‘ємною частиною цього Договору є Додаток 1, що набуває чинності з моменту
укладення його Сторонами та діє протягом строку дії цього Договору.
МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН
Замовник
Миколаївський національний аграрний
університет
ЄДРПОУ 00497213
54020, вул. Георгія Гонгадзе, 9, Миколаїв
(телефон) (0) __________
(телефакс) (0) ___________
р/р ___________________
в ____________________
МФО ________________

Виконавець
(найменування)
ЄДРПОУ, ідентифікаційний код
(місцезнаходження)
(телефон)
(телефакс)

________________
(рахунок у Державному казначействі або у банку)

Ректор МНАУ
________________________ В.С.Шебанін
М. П.

_______________________/____________________

М. П.(у разі її використання)
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Додаток
до договору № ____________ від «____» _______ 2018р.
Специфікація
№ з/п

Найменування товару
Кількість,
(шт.)

Ціна за
одиницю
без ПДВ,
грн.

Загальна
вартість без
ПДВ, грн.

2.
ВСЬОГО без ПДВ:

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН
Замовник
Виконавець
Миколаївський національний аграрний
університет
(найменування)
Ректор МНАУ

_____________

________________________ В.С.Шебанін
М. П.

__________________
М. П. (за наявності)
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ПРОЕКТ 3
ДОГОВІР № _____________
м. Київ

«____» ________ 2018 р.

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, що є неприбутковою
організацією в особі ректора Коцана Ігоря Ярославовича, який діє на підставі Статуту, (далі –
Замовник), з однієї сторони та ___________________, в особі _________, що діє на підставі
________ (далі - Виконавець) з іншої сторони, а разом - Сторони, уклали цей Договір про таке (далі
– Договір):
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Виконавець зобов‘язується у 2018 році поставити Замовникові ________ (далі – Товар), а
Замовник - прийняти і оплатити такий Товар.
1.2. Обсяги закупівлі Товару може бути зменшено залежно від реального фінансування
видатків.
II. ЯКІСТЬ ТОВАРУ
2.1.Виконавець повинен передати (поставити) Замовнику Товар, якість якого відповідає
умовам:
2.1.1. якість Товару відповідає технічними вимогами, які пред‘являються до такого Товару
відповідно до встановлених стандартів, технічних умов, правил, іншої технічної документації, яка
встановлює вимоги до їх якості;
2.2. Усі витрати, пов‘язані із заміною Товару неналежної якості (транспортні витрати та ін.)
несе Виконавець.
Виконавець зобов’язаний виконувати гарантійне обслуговування та ремонт Товару з
можливим (за необхідності) виїздом фахівця до місця розташування Товару в Замовника. При
необхідності доставки до сервісного центру постачальника Товару, яке вийшло з ладу, доставка
(включаючи повернення до Замовника) виконується Виконавцем за його рахунок.
Фахівець Виконавця зобов’язаний прибути до місця розташування Товару, яке підлягає
гарантійному обслуговуванню, протягом одного робочого дня з моменту виклику Замовником;
термін відновлення працездатності апаратної частини протягом двох робочих днів з моменту
звернення.
Виконавець повинен відремонтувати Товар, яке підлягає гарантійному обслуговуванню та
вийшло з ладу в указані терміни, або надати у той же термін Товар для заміни на період ремонту,
яке має технічні характеристики не гірше ніж у того, яке вийшло з ладу.
2.3. Гарантії Виконавця не поширюються на випадки недодержання правил використання
(зберігання) Товару Замовником.
III. СУМА, ВИЗНАЧЕНА У ДОГОВОРІ
3.1 Сума, визначена у Договорі становить __________ грн. (____________), без ПДВ.
3.2. Сума, визначена у Договорі може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.
3.3. Сума, визначена у Договорі не може бути збільшена.
3.4. Сума на Товар, визначена у Договорі без ПДВ. Закупівля відбувається в межах виконання
проекту міжнародної технічної допомоги Еразмус+ Дія 2 «Розвиток спроможностей щодо
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запровадження студентської мобільності в університетах України та Сербії » (MILETUS),
574050-EPP-1-2016-1-DE-EPPKA2-CBHE-SP).
Згідно із Постановою Кабінету Міністрів України Про порядок залучення, використання та
моніторингу міжнародної технічної допомоги від 15 лютого 2002 р. N 153 (з останніми змінами),
виконавців проектів міжнародної технічної допомоги, зареєстрованих в Міністерстві економічного
розвитку і торгівлі України, з отриманням Реєстраційної картки проекту (Додаток 6 до
документації), здійснюють закупівлю обладнання та придбання товарів/ послуг без сплати
ПДВ
3.5. Сума, визначена у Договорі на Товар встановлюється в національній валюті України –
гривні.
IV. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ
4.1. Розрахунки проводяться шляхом: оплати Замовником протягом 10 (десяти) робочих днів з
моменту поставки товару в асортименті та за кількістю, визначеними Замовником на підставі
виставленого Виконавцем рахунку-фактури.
У разі відсутності на розрахунковому рахунку Замовника (як установи, що фінансується за рахунок
коштів державного бюджету) коштів, що призначені на такі цілі, Замовник зобов’язується
провести оплату поставленого Виконавцем Товару протягом 14 (чотирнадцяти) днів з моменту
надходження на рахунок Замовника коштів, призначених на такі цілі. Така затримка не вважається
порушенням з боку Замовника.
Оплата здійснюється шляхом перерахування Замовником коштів на розрахунковий рахунок
Виконавця.
4.2. До рахунка-фактури Виконавцем додається: видаткова накладна, що оформлена згідно з
вимогами законодавства України, підписана уповноваженою особою Виконавця та скріплена
мастичною печаткою Виконавця (у разі її використання).
V. ПОСТАВКА ТОВАРУ
5.1. Виконавець або представник Виконавця (за довіреністю) особисто здійснює поставку
Товару у місце поставки: м. Луцьк, проспект Волі, 13, склад Замовника протягом 10 днів з дня
направлення замовлення.
5.2. Термін поставки товару до 15 грудня 2018 р. (зазначається в залежності від дати
оприлюднення повідомлення про намір укласти договір з Виконавцем, якого визнано згідно з
рішенням Замовника переможцем процедури моніторингу ринку щодо закупівлі послуг, які є
предметом закупівлі). Датою поставки Товару є дата, коли Товар був переданий у власність
Замовника у місці поставки. Ця дата вказується у видаткових накладних на отримання Товару.
5.3. Зобов‘язання Виконавця щодо поставки Товару вважаються виконаними у повному обсязі з
моменту передачі Товару згідно з цим Договором у власність Замовника у місці поставки.
5.4. Передача документів, пов’язаних із закупівлею Товару здійснюється Виконавцем або
представником Виконавця (за довіреністю) особисто у місці поставки.
5.5. Приймання-передача Товару по кількості проводиться відповідно до товаросупровідних
документів, по якості – відповідно до документів, що засвідчують його якість. Прийманняпередача Товару здійснюється уповноваженим представником Замовника, який діє на підставі
оригіналу довіреності встановленого зразка на отримання товарно-матеріальних цінностей.
5.6. Виконавець зобов‘язаний передати Товар Замовнику в упаковці, яка відповідає характеру
Товару, забезпечує цілісність Товару та збереження його якості під час перевезення.
5.7. На упаковці Товару повинно бути нанесено найменування,
загальна кількість
пакувальної одиниці, розміри пакувальної одиниці.
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5.8. Гарантійний термін товару – _____________.
VI. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
6.1. Замовник зобов‘язаний:
6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплатити за Товар;
6.1.2. Прийняти поставлений Товар згідно з видатковою накладною.
6.2. Замовник має право:
6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов‘язань Виконавцем,
повідомивши про це Виконавця у строк 3 (три) робочі дні.
6.2.2. Контролювати поставку Товару у строки, встановлені цим Договором.
6.2.3. Повернути рахунок Виконавцю без здійснення оплати в разі неналежного оформлення
документів, зазначених у пункті 4.2 розділу IV цього Договору.
6.3. Виконавець зобов‘язаний:
6.3.1. Забезпечити поставку Товару у строки, встановлені цим Договором.
6.3.2. Забезпечити поставку Товару, якість та кількість якого відповідає умовам, установленим
розділом II цього Договору.
6.4. Виконавець має право:
6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримати плату за поставлений Товар.
6.4.2. На дострокову поставку Товару за письмовим погодженням Замовника без додаткової
винагороди з боку Замовника.
6.4.3. У разі невиконання зобов‘язань Замовником Виконавець має право достроково розірвати
цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк 3 (три) календарні дні.
VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов‘язань за Договором
Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.
7.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов‘язань при закупівлі за бюджетні
кошти Виконавець сплачує Замовнику пеню у розмірі 0,1% вартості Товару з яких допущено
прострочення виконання за кожен день прострочення, а за прострочення понад 30 (тридцять) днів
додатково сплатити штраф у розмірі 7% вказаної вартості. У разі поставки товарів неналежної
якості (комплектності) Виконавець зобов‘язаний сплатити Замовнику штраф у розмірі 20%
вартості неякісних (некомплектних) Товарів.
У разі здійснення попередньої оплати Виконавець, крім сплати зазначених штрафних санкцій,
повертає Замовнику кошти з урахуванням індексу інфляції.
7.3. За наявності претензій Замовника до комплектності чи якості Товару Виконавець
зобов‘язаний здійснити допоставку комплектного та якісного Товару протягом 7 (семи)
календарних днів з дати отримання претензії Замовника. Допоставка Товару не звільняє Виконавця
від сплати неустойки, передбаченої цим договором.
7.4. У разі затримки поставки Товару Виконавець строком більше ніж на 30 (тридцять)
календарних днів та/або поставки Товару, що не відповідає умовам цього Договору, Специфікації,
Замовник має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку.
7.5. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання зобов‘язань за цим
Договором.
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VIII. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання
зобов‘язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували
під
час
укладання
Договору
та
виникли
поза
волею
Сторін
(аварія,
катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).
8.2. Сторона, що не може виконувати зобов‘язання за цим Договором внаслідок дії
обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3 робочих днів з моменту їх
виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.
8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи,
які видаються Міністерством надзвичайних ситуацій України, Торгово-промисловою палатою
України тощо.
8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 60 (шістдесят)
днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір і вимагати
проведення взаєморозрахунків за вже поставлений Товар .
IX. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов‘язуються вирішувати їх
шляхом взаємних переговорів та консультацій.
9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому
порядку за підвідомчістю, підсудністю та у порядку, передбаченому чинним законодавством
України.
X. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту укладення його Сторонами і діє до 31 грудня
2018 р., але у будь-якому випадку, до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань.
Договір може бути достроково розірваний у разі:
- за взаємною згодою сторін;
- у разі невиконання однією із сторін взятих на себе зобов‘язань за цим Договором;
- в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.
10.2. Цей Договір укладається українською мовою і підписується у двох примірниках, що
мають однакову юридичну силу.
XI. ІНШІ УМОВИ
11.1. Зміни, доповнення до Договору здійснюються шляхом укладення додаткового Договору
уповноваженими представниками обох Сторін.
11.2. Жодна із Сторін не має права передавати права та обов‘язки за цим договором третій
особі без отримання попередньої письмової згоди іншої Сторони.
11.3. Істотні умови договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання
зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:
1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків
Замовника;
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2) зміни ціни за одиницю Товару не більше ніж на 10 відсотків у разі коливання ціни такого
товару на ринку, за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в
договорі і за кожну з категорій товарів;
3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до
збільшення суми, визначеної в Договорі і збільшення суми за кожну з категорій товарів ;
4) продовження строку дії Договору та виконання зобов’язань щодо передання товару, у разі
виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке
продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат Замовника, за умови,
що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в Договорі;
5) узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості) та якості Товарів;
8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини п’ятої цього пункту Договору.
XII. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ
12.1. Невід‘ємною частиною цього Договору є Додаток 1, що набуває чинності з моменту
укладення його Сторонами та діє протягом строку дії цього Договору.
МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН
Замовник
Східноєвропейський національний університет
імені Лесі Українки
ЄДРПОУ 02125102
43000, проспект Волі, 13, Луцьк, Україна
(телефон) (0) __________
(телефакс) (0) ___________
р/р ___________________
в ______________
МФО _______________

Виконавець
(найменування)
ЄДРПОУ, ідентифікаційний код
(місцезнаходження)
(телефон)
(телефакс)

________________
(рахунок у Державному казначействі або у банку)

Ректор СНУ
________________________ І.Я.Коцан
М. П.

_______________________/____________________

М. П.(у разі її використання)
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Додаток
до договору № ____________ від «____» _______ 2018р.
Специфікація
№ з/п

Найменування товару
Кількість,
(шт.)

Ціна за
одиницю
без ПДВ,
грн.

Загальна
вартість без
ПДВ, грн.

3.
ВСЬОГО без ПДВ:

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН
Замовник
Виконавець
Східноєвропейський національний університет
імені Лесі Українки
(найменування)
Ректор СНУ

_____________

________________________ І.Я.Коцан
М. П

__________________
М. П. (за наявності)
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ПРОЕКТ 4
ДОГОВІР № _____________
м. Київ

«____» ________ 2018 р.

Приватний вищий навчальний заклад Харківський гуманітарний університет «Народна
українська академія» що є неприбутковою організацією в особі ректора Астахової Катерини
Вікторівни, який діє на підставі Статуту, (далі – Замовник), з однієї сторони та
___________________, в особі _________, що діє на підставі ________ (далі - Виконавець) з іншої
сторони, а разом - Сторони, уклали цей Договір про таке (далі – Договір):
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Виконавець зобов‘язується у 2018 році поставити Замовникові ________ (далі – Товар), а
Замовник - прийняти і оплатити такий Товар.
1.2. Обсяги закупівлі Товару може бути зменшено залежно від реального фінансування
видатків.
II. ЯКІСТЬ ТОВАРУ
2.1.Виконавець повинен передати (поставити) Замовнику Товар, якість якого відповідає
умовам:
2.1.1. якість Товару відповідає технічними вимогами, які пред‘являються до такого Товару
відповідно до встановлених стандартів, технічних умов, правил, іншої технічної документації, яка
встановлює вимоги до їх якості;
2.2. Усі витрати, пов‘язані із заміною Товару неналежної якості (транспортні витрати та ін.)
несе Виконавець.
Виконавець зобов’язаний виконувати гарантійне обслуговування та ремонт Товару з
можливим (за необхідності) виїздом фахівця до місця розташування Товару в Замовника. При
необхідності доставки до сервісного центру постачальника Товару, яке вийшло з ладу, доставка
(включаючи повернення до Замовника) виконується Виконавцем за його рахунок.
Фахівець Виконавця зобов’язаний прибути до місця розташування Товару, яке підлягає
гарантійному обслуговуванню, протягом одного робочого дня з моменту виклику Замовником;
термін відновлення працездатності апаратної частини протягом двох робочих днів з моменту
звернення.
Виконавець повинен відремонтувати Товар, яке підлягає гарантійному обслуговуванню та
вийшло з ладу в указані терміни, або надати у той же термін Товар для заміни на період ремонту,
яке має технічні характеристики не гірше ніж у того, яке вийшло з ладу.
2.3. Гарантії Виконавця не поширюються на випадки недодержання правил використання
(зберігання) Товару Замовником.
III. СУМА, ВИЗНАЧЕНА У ДОГОВОРІ
3.1 Сума, визначена у Договорі становить __________ грн. (____________), без ПДВ.
3.2. Сума, визначена у Договорі може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.
3.3. Сума, визначена у Договорі не може бути збільшена.
3.4. Сума на Товар, визначена у Договорі зазначена без ПДВ. Закупівля відбувається в межах
виконання проекту міжнародної технічної допомоги Еразмус+ Дія 2 «Розвиток спроможностей
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щодо запровадження студентської мобільності в університетах України та Сербії » (MILETUS),
574050-EPP-1-2016-1-DE-EPPKA2-CBHE-SP).
Згідно із Постановою Кабінету Міністрів України Про порядок залучення, використання та
моніторингу міжнародної технічної допомоги від 15 лютого 2002 р. N 153 (з останніми змінами),
виконавців проектів міжнародної технічної допомоги, зареєстрованих в Міністерстві економічного
розвитку і торгівлі України, з отриманням Реєстраційної картки проекту (Додаток 6 до
документації), здійснюють закупівлю обладнання та придбання товарів/ послуг без сплати
ПДВ
3.5. Сума, визначена у Договорі на Товар встановлюється в національній валюті України –
гривні.
IV. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ
4.1. Розрахунки проводяться шляхом: оплати Замовником протягом 10 (десяти) робочих днів з
моменту поставки товару в асортименті та за кількістю, визначеними Замовником на підставі
виставленого Виконавцем рахунку-фактури.
У разі відсутності на розрахунковому рахунку Замовника коштів, що призначені на такі цілі,
Замовник зобов’язується провести оплату поставленого Виконавцем Товару протягом 14
(чотирнадцяти) днів з моменту надходження на рахунок Замовника коштів, призначених на такі
цілі. Така затримка не вважається порушенням з боку Замовника.
Оплата здійснюється шляхом перерахування Замовником коштів на розрахунковий рахунок
Виконавця.
4.2. До рахунка-фактури Виконавцем додається: видаткова накладна, що оформлена згідно з
вимогами законодавства України, підписана уповноваженою особою Виконавця та скріплена
мастичною печаткою Виконавця (у разі її використання).
V. ПОСТАВКА ТОВАРУ
5.1. Виконавець або представник Виконавця (за довіреністю) особисто здійснює поставку
Товару у місце поставки: м. Харків, вул. Лермонтовська, 27, склад Замовника протягом 10 днів з
дня направлення замовлення.
5.2. Термін поставки товару до 15 грудня 2018 р. (зазначається в залежності від дати
оприлюднення повідомлення про намір укласти договір з Виконавцем, якого визнано згідно з
рішенням Замовника переможцем процедури відкритих торгів щодо закупівлі послуг, які є
предметом закупівлі). Датою поставки Товару є дата, коли Товар був переданий у власність
Замовника у місці поставки. Ця дата вказується у видаткових накладних на отримання Товару.
5.3. Зобов‘язання Виконавця щодо поставки Товару вважаються виконаними у повному обсязі з
моменту передачі Товару згідно з цим Договором у власність Замовника у місці поставки.
5.4. Передача документів, пов’язаних із закупівлею Товару здійснюється Виконавцем або
представником Виконавця (за довіреністю) особисто у місці поставки.
5.5. Приймання-передача Товару по кількості проводиться відповідно до товаросупровідних
документів, по якості – відповідно до документів, що засвідчують його якість. Прийманняпередача Товару здійснюється уповноваженим представником Замовника, який діє на підставі
оригіналу довіреності встановленого зразка на отримання товарно-матеріальних цінностей.
5.6. Виконавець зобов‘язаний передати Товар Замовнику в упаковці, яка відповідає характеру
Товару, забезпечує цілісність Товару та збереження його якості під час перевезення.
5.7. На упаковці Товару повинно бути нанесено найменування,
загальна кількість
пакувальної одиниці, розміри пакувальної одиниці.
5.8. Гарантійний термін товару – _____________.
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VI. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
6.1. Замовник зобов‘язаний:
6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплатити за Товар;
6.1.2. Прийняти поставлений Товар згідно з видатковою накладною.
6.2. Замовник має право:
6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов‘язань Виконавцем,
повідомивши про це Виконавця у строк 3 (три) робочі дні.
6.2.2. Контролювати поставку Товару у строки, встановлені цим Договором.
6.2.3. Повернути рахунок Виконавцю без здійснення оплати в разі неналежного оформлення
документів, зазначених у пункті 4.2 розділу IV цього Договору.
6.3. Виконавець зобов‘язаний:
6.3.1. Забезпечити поставку Товару у строки, встановлені цим Договором.
6.3.2. Забезпечити поставку Товару, якість та кількість якого відповідає умовам, установленим
розділом II цього Договору.
6.4. Виконавець має право:
6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримати плату за поставлений Товар.
6.4.2. На дострокову поставку Товару за письмовим погодженням Замовника без додаткової
винагороди з боку Замовника.
6.4.3. У разі невиконання зобов‘язань Замовником Виконавець має право достроково розірвати
цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк 3 (три) календарні дні.
VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов‘язань за Договором
Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.
7.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов‘язань при закупівлі за бюджетні
кошти Виконавець сплачує Замовнику пеню у розмірі 0,1% вартості Товару з яких допущено
прострочення виконання за кожен день прострочення, а за прострочення понад 30 (тридцять) днів
додатково сплатити штраф у розмірі 7% вказаної вартості. У разі поставки товарів неналежної
якості (комплектності) Виконавець зобов‘язаний сплатити Замовнику штраф у розмірі 20%
вартості неякісних (некомплектних) Товарів.
У разі здійснення попередньої оплати Виконавець, крім сплати зазначених штрафних санкцій,
повертає Замовнику кошти з урахуванням індексу інфляції.
7.3. За наявності претензій Замовника до комплектності чи якості Товару Виконавець
зобов‘язаний здійснити допоставку комплектного та якісного Товару протягом 7 (семи)
календарних днів з дати отримання претензії Замовника. Допоставка Товару не звільняє Виконавця
від сплати неустойки, передбаченої цим договором.
7.4. У разі затримки поставки Товару Виконавець строком більше ніж на 30 (тридцять)
календарних днів та/або поставки Товару, що не відповідає умовам цього Договору, Специфікації,
Замовник має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку.
7.5. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання зобов‘язань за цим
Договором.
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VIII. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання
зобов‘язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували
під
час
укладання
Договору
та
виникли
поза
волею
Сторін
(аварія,
катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).
8.2. Сторона, що не може виконувати зобов‘язання за цим Договором внаслідок дії
обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3 робочих днів з моменту їх
виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.
8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи,
які видаються Міністерством надзвичайних ситуацій України, Торгово-промисловою палатою
України тощо.
8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 60 (шістдесят)
днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір і вимагати
проведення взаєморозрахунків за вже поставлений Товар .
IX. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов‘язуються вирішувати їх
шляхом взаємних переговорів та консультацій.
9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому
порядку за підвідомчістю, підсудністю та у порядку, передбаченому чинним законодавством
України.
X. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту укладення його Сторонами і діє до 31 грудня
2018 р., але у будь-якому випадку, до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань.
Договір може бути достроково розірваний у разі:
- за взаємною згодою сторін;
- у разі невиконання однією із сторін взятих на себе зобов‘язань за цим Договором;
- в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.
10.2. Цей Договір укладається українською мовою і підписується у двох примірниках, що
мають однакову юридичну силу.
XI. ІНШІ УМОВИ
11.1. Зміни, доповнення до Договору здійснюються шляхом укладення додаткового Договору
уповноваженими представниками обох Сторін.
11.2. Жодна із Сторін не має права передавати права та обов‘язки за цим договором третій
особі без отримання попередньої письмової згоди іншої Сторони.
11.3. Істотні умови договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання
зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:
1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків
Замовника;
2) зміни ціни за одиницю Товару не більше ніж на 10 відсотків у разі коливання ціни такого
товару на ринку, за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в
договорі і за кожну з категорій товарів;
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3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до
збільшення суми, визначеної в Договорі і збільшення суми за кожну з категорій товарів;
4) продовження строку дії Договору та виконання зобов’язань щодо передання товару, у разі
виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке
продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат Замовника, за умови,
що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в Договорі;
5) узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості) та якості Товарів;
8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини п’ятої цього пункту Договору.
XII. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ
12.1. Невід‘ємною частиною цього Договору є Додаток 1, що набуває чинності з моменту
укладення його Сторонами та діє протягом строку дії цього Договору.
МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН
Замовник
Виконавець
Приватний вищий навчальний заклад
Харківський гуманітарний університет «Народна (найменування)
українська академія»
ЄДРПОУ 21228109
ЄДРПОУ, ідентифікаційний код
61024, вул. Лермонтовська, 27, 61024, Харків,
(місцезнаходження)
Україна
(телефон) (057) 714-20-07
(телефакс) (057) 714-92-62
р/р 260045333
в ПАТ «МЕГАБАНК» м. Харків

(телефон)
(телефакс)

________________
(рахунок у Державному казначействі або у банку)

МФО 351629
Ректор НУА
________________________К.В. Астахова
М. П.

_______________________/____________________

М. П.(у разі її використання)
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Додаток
до договору № ____________ від «____» _______ 2018р.
Специфікація
№ з/п

Найменування товару
Кількість,
(шт.)

Ціна за
одиницю
без ПДВ,
грн.

Загальна
вартість без
ПДВ, грн.

4.
ВСЬОГО без ПДВ:

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН
Замовник
Виконавець
Харківський гуманітарний університет «Народна
українська академія»
(найменування)
Ректор ХГУ НУА

_____________

________________________К.В. Астахова
М. П.

__________________
М. П. (за наявності)

`
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Додаток 5
до документації
ГАРАНТІЙНИЙ ЛИСТ
ЩОДО ПРОПОЗИЦІЇ
Ми, (назва учасника), ________________________________________________ (далі по
тексту – учасник) гарантуємо, що подана нами пропозиція щодо предмету закупівлі
___________________________ відповідає вимогам документації Замовника.
Підтверджуємо свою спроможність виконати поставлене завдання Замовника та
відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмету
закупівлі, викладеним в документації.
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Додаток 6 до документації

