
ЗАПИТ 
цінових пропозицій 

 
     1. Замовник:  
     1.1. Найменування – Відділ освіти Новоград-Волинської районної державної 
адміністрації Житомирської області  
 
     1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 02143117 
 
     1.3. Місцезнаходження – 11704, Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. 
Червоноармійська, 47 
 
     1.4. Реєстраційний рахунок замовника - 35415033001923 
 
     1.5. Посадові   особи   замовника,  уповноважені  здійснювати зв'язок з учасниками  
(прізвище,  ім'я,  по  батькові,  посада  та адреса,   номер   телефону   та   телефаксу  із  
зазначенням  коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail) - Андрощук Валентина 
Петрівна, голова  комітету з конкурсних торгів, м. Новоград-Волинський, вул. 
Червоноармійська, 47, тел. (04141) 5-20-04; Заредіна Ольга Вікторівна, секретар 
комітету з конкурсних торгів, м. Новоград-Волинський, вул. Червоноармійська, 47  3-78-
45, факс (04141) 5-31-61, e-mail:  worda@i.ua   
 
     1.6. Головний  розпорядник  коштів  (повне  найменування   та ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ) – Відділ освіти Новоград-Волинської районної державної адміністрації 
Житомирської області, код ЄДРПОУ – 02143117 
    
  2. Джерело фінансування закупівлі  – кошти місцевого бюджету 
 
  3. Адреса  веб-порталу  Міністерства  економіки  України,  на якому розміщується 
інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.  
 
  4. Адреса   веб-сайту,   на   якому   замовником    додатково розміщується інформація 
про закупівлю (у разі наявності) - http://osvita-novog.at.ua 
         
  5. Інформація про предмет закупівлі: 
 
  5.1. Найменування предмета закупівлі – 36.63.7 «Вироби різні н.в.і.у. (Обладнання 
демонстраційне для кабінетів математики)»        
 
  5.2. Опис  предмета  закупівлі  чи його частин (якщо замовник передбачає подання 
цінових пропозицій за частинами),  в тому числі їх необхідні технічні та інші параметри: 
Технічне завдання обладнання додається (Додаток №2)  
 
  5.3. Строк поставки товарів або надання послуг – грудень 2010 р. 
 
  6. Основні умови договору – проект договору додається (Додаток №3).  
 
  7. Строк дії цінових пропозицій – 120  днів  
 
  8. Подання цінових пропозицій:  
 



     8.1. Місце - 11704, Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. 
Червоноармійська, 47, Відділ освіти Новоград-Волинської районної державної адміністрації 
Житомирської області, кабінет групи централізованого господарського обслуговування 
(ГЦГО); спосіб: особисто або поштою. 
 
     8.2. Строк –  30  листопада  2010 року  до 10 год. 00 хв. 
 
    9. Розкриття цінових пропозицій:  
 
     9.1. Місце – 11704, Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. 
Червоноармійська, 47, Відділ освіти Новоград-Волинської районної державної адміністрації 
Житомирської області, кабінет начальника 
 
     9.2. Дата -    30  листопада  2010 року   
 
     9.3. Час - об 10 год. 30 хв. 
 
     10. Додаткова інформація: 
 Кваліфікаційні критерії – відповідно до статті 16 Закону України від 01.06.10 р. № 

2289-VІ.: 
1) наявність обладнання та матеріально-технічної бази; 
2) наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; 
3) наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів; 
4) наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансовий результат, звіт про 

рух грошових коштів за 3 квартал, довідка з обслуговуючого банку про відсутність 
(наявність) заборгованості за кредитами  дійсну на дату розкриття. 

5) Довідка на фірмовому бланку у вигляді пояснювальної записки (або гарантійного 
листа) у довільній формі в якій учасник гарантує відсутність обставин передбачених 
ст..17 ЗУ «Про здійснення державних закупівель». 

  
 у складі цінової пропозиції учасники повинні надати також: 

 
1. Цінові пропозиції надаються відповідно до форми наведеної у Додатку №1. 
2. Специфікацію обладнання, що пропонується, яке повинно відповідати вимогам 

наведених у Додатку №2. 
3. Завірені в установленому порядку копії: 

- копія Статуту або іншого установчого документу (для юридичних осіб); 
- копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та суб'єктів підприємницької 
діяльності); 
- копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб); 
- копії сертифікатів відповідності Системи сертифікації УкрСЕПРО на ноутбук та 
мультимедійний проектор; 
- копія свідоцтва Державного департаменту інтелектуальної власності (далі - Свідоцтво) про 
внесення Учасника до Реєстру виробників та розповсюджувачів   програмного   забезпечення   
з інформацією про програмне забезпечення, яке пропонує Учасник до постачання; 
- копії діючих Висновків Державної санітарно-гігієнічної експертизи Міністерства охорони 
здоров’я України на кожну позицію навчально-лабораторного обладнання, а також на 
ноутбук, мультимедійний проектор, інтерактивну дошку. 
- копія титульної сторінки технічних умов на виробництво кабінету математики (ТУ 
обов’язково повинні бути погоджені із МОН (або уповноваженим органом); із органами 
стандартизації, метрології та сертифікації; керівником  підприємства, що є власником ТУ). 
- копія діючого свідоцтва відповідності педагогічним вимогам на кабінет математики. 



4. Згоду з основними умовами договору. 
 
 Спосіб зв’язку для отримання додаткової інформації за тел.. (04141) 5-20-04, 3-78-45. 

 
 

Голова комітету з конкурсних торгів                       В.П. Андрощук 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Додаток №1 
 

Форма „Пропозиція"  
подається Учасником на фірмовому бланку у вигляді, наведеному нижче, Учасник не повинен 

відступати від даної форми. 
 

ПРОПОЗИЦІЯ 
 

Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у процедурі запиту 
цінових пропозицій на закупівлю ______________________________ згідно з вимогами 
Запиту Замовника торгів. 

Вивчивши вимоги, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання 
Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на 
умовах, зазначених нижче за наступними цінами: 

 

№ 
з/п Найменування товару Одиниці 

виміру 
Кіль-
кість 

Ціна за 
одиницю, грн., 

з ПДВ 

Загальна 
вартість, 

грн., з 
ПДВ 

    
    

Вартість пропозиції, грн., з ПДВ: ____________ (________________________________) 
(сума прописом) 

 
Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 120-ти днів з дати 

розкриття цінових пропозицій. Протягом цього терміну наша пропозиція буде обов'язковою 
для нас. 

Наступним ми беремо на себе зобов'язання у разі визнання нас переможцем торгів 
укласти з Вами Договір про закупівлю у термін не раніше ніж через 5 робочих дні з дня 
публікації в державному друкованому офіційному виданні з питань державних закупівель 
повідомлення про акцепт цінової пропозиції, але не пізніше ніж через 14  днів з дня 
визначення переможця та на умовах, визначених в основних умовах договору Запиту щодо 
цінових пропозицій і нашій пропозиції конкурсних торгів. 

 
Директор 
(підпис) 
(М.П.) 

 
 
 
 

 Голова комітету з конкурсних торгів                       В.П. Андрощук 
 

 
 

 
 
 



Додаток №2 
Технічне завдання 

 
1.1. Вимоги до технічних засобів Інтерактивних комплексів 

Інтерактивні комплекси повинні поставлятися комплектно згідно специфікації  
Інтерактивного комплексу (Таблиця №1 «Технічного завдання») та комплекту обладнання для 
кабінетів математики ( Таблиця  № 2). 

Складові Інтерактивного комплексу повинні бути змонтовані Учасником у єдину 
мультимедійну систему. Єдина інформація повинна відображуватися одночасно на ноутбуці 
вчителя та інтерактивній дошці. Кабелі повинні бути сховані в короб, інтерактивна дошка 
змонтована на стіні, мультимедійний проектор змонтований на стелі. 

1.2. Вимоги до програмного забезпечення 
До складу програмного забезпечення віднесено операційну систему і програмні засоби 

загального призначення відповідно до специфікації. 
Програмне забезпечення загального призначення повинно бути інстальоване на ноутбук 

та поставлятися згідно вимог виробника програмного забезпечення. 
Програмне забезпечення, що поставляється з Інтерактивним комплексом, повинно бути 

ліцензійно чистим. 
1.3. Гарантії 
Термін гарантійного обслуговування — 12 місяців. 
Учасник здійснює гарантійне обслуговування за місцем знаходження сервісного 

центру Учасника у м. Житомирі (транспортні витрати за рахунок переможця 
конкурсних торгів) протягом всього терміну гарантійного обслуговування.  

1.4. Відповідність держстандартам. 
На момент розкриття тендерних пропозицій складові Інтерактивного комплексу, а саме 

ноутбук та мультимедійний проектор, повинні пройти випробування в органах системи 
сертифікації УкрСЕПРО.  

На момент розкриття тендерних пропозицій складові Інтерактивного комплексу, а саме 
ноутбук, мультимедійний проектор та інтерактивна дошка, повинні пройти державну 
санітарно-епідеміологічну експертизу.  

 
Специфікація Інтерактивного комплексу 

Таблиця №1 
 

№ 
з/п Вихідні вимоги Одиниця 

виміру Кількість 

1 Мобільний комп’ютер (ноутбук) вчителя: комплект 3 

 

Екран з діагоналлю не менше 15" та роздільною 
здатністю не менш, ніж (1024x768) 
Процесор  Двоядерний, тактова частота не нижче (1,7 
GHz) або еквівалент  
Оперативна пам’ять  не менш, ніж 2048 MB 
Жорсткий диск  не менше 160 GB; 
Відеокарта  не менш ніж 256 Mб відеопам’яті  
(допускається вмонтована) 
Оптичний привод DVD-RW, або еквівалент  
Бездротова мережа вбудований адаптер бездротового 
зв’язку (стандарти 802.11), Wi-Fi CERTIFIED™, або 
еквівалент  
Дротова мережа 10/100 Mbps, або еквівалент 
Комунікаційні можливості та порти: 

 3 x USB 2.0 (або зовнішній розширювач USB 

1 

 



№ 
з/п Вихідні вимоги Одиниця 

виміру Кількість 

портів із загальною кількістю (внутр./зовнішн.) 
не менше 4-х) 

 1 x VGA порт 
 1 x роз’єм для мікрофону 
 1 x лінейний аудіо вхід 
 1 x Ethernet (RJ-45) порт   
 1 x роз’єм для адаптеру перемінного струму.   

Внутрішня аудіосистема 
Пристрій керування курсором Touchpad у 4 
напрямках або еквівалент 
Вага не більше 3,5 кг. 
Термін роботи від батареї та характеристики 
живлення  не менше 2 годин автономної роботи від 
стандартної батареї. 
Комплект поставки  батарея, блок живлення, 
інструкція 

2 Додаткове обладнання у комплекті: комплект 3 
 cтереогарнiтура (головні телефони + мікрофон) 1  
 флеш-карта  USB, обсяг пам’яті не менше 4096 Mb  1  

 маніпулятор “миша” з оптичним приводом, з коліщам 
прокручування, килимок. 

1  

3 Програмне забезпечення загального призначення у 
комплекті: 

комплект 3 

 операційна система  Windows 7, або еквівалент  1  
 антивірусна програма (сумісна із ОС)  1  
 Програма архіватор  1  

 

програмне забезпечення базових інформаційних 
технологій: " Microsoft Office 2007 Pro Ukr або 
Microsoft Office 2003 Pro Ukr", в тому числі додатки: 
Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Access, 
Microsoft PowerPoint, Microsoft Internet Explorer, 
Microsoft Publisher або еквівалент  

1  

4 Інтерактивна дошка Panasonic UB-T780 або  
еквівалент 

комплект 3 

 

Вимоги: 
- використовується для відображення інформації у 

пасивному, активному і інтерактивному режимах ; 
- розмір активної поверхні – 1175х1692 мм. 
- зовнішні розміри – 1340х1752х89 мм;  
- можливість витирання активної  поверхні дошки; 
- калібровка по багатьом точкам або автоматична;  
- живлення через USB інтерфейс. 

1  

5 Мультимедійний проектор комплект 3 



№ 
з/п Вихідні вимоги Одиниця 

виміру Кількість 

 

Вимоги: 
- роздільна здатність не менше 1024х768 (SVGA); 
- світловий потік не менше 2000  ANSI лм (у 

нормальному режимі); 
- контрастність: не менше 2000:1 для DLP, не менше 

400:1 для LCD; 
- ресурс лампи не менше 2000 годин  (у Еко режимі) 

1  

6 

Комплект матеріалів (короб, кабелі, розетки тощо) 
для монтажу ноутбука вчителя, інтерактивної 
дошки (на стіні) та мультимедійного проектора (на 
стелі), як єдиного інтерактивного комплексу.  
Вимоги:  
- кабелі повинні бути сховані в короб;  
- інтерактивна дошка змонтована на стіні; 
- мультимедійний проектор змонтований на стелі; 
- єдина інформація повинна відображуватися 

одночасно на ноутбуці вчителя та інтерактивній 
дошці.   

комплект 

3 

 
 

Комплекти обладнання для кабінетів математики 
 

Таблиця №2 
 

№ з/п Найменування, вихідні вимоги Одиниці 
виміру 

К-ть 
комплектів 

1 Комплект класних інструментів К-т 3 
2 Комплект «Вісь координат»  К-т 3 
3 Набір геометричних тіл демонстраційний  Набір  3 
4 Набір прозорих геометричних тіл з перерізом 

(розбірний) 
Набір  3 

5 Набір «Геометричні тіла» Набір 18 
6 Набір «Частини цілого на крузі (прості дроби) Набір  3 

 
 
 
 
 
Голова комітету з конкурсних торгів                       В.П. Андрощук 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Додаток № 3 
 

Основні умови договору 
 

 Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до Положень 
Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням 
особливостей, визначених Законом України «Про здійснення державних закупівель із 
змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 8 липня 2010 року № 2462-VI, від 
10 липня 2010 року № 2487 – VI.  

Типовий договір про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти  
затверджений Наказом Міністерства економіки України від 27.07.2010 р. № 925. 
 

1. Учасник зобов'язується поставити Замовникові  „Товар” зазначений в асортименті, 
кількості та за цінами, що надаються до цього Договору і є його невід’ємною частиною, а 
Замовник зобов’язується прийняти  та оплатити такий товар. 

 
1.1. Обсяги закупівлі товарів можуть бути зменшені  залежно від реального 

фінансування видатків. 
 
2. Учасник  повинен передати Замовнику товар, якість якого відповідає 

умовам_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________. 

 
3. Ціна цього Договору становить ___________________________________________, 
 
у тому числі : _________________________(ціна Договору визначається з урахуванням 

Законом України «Про податок на додану вартість»). 
  
3.1. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою сторін.   
 
4. Розрахунки проводяться Замовником в національній валюті шляхом безготівкового 

перерахування коштів на банківські рахунки Учасника після пред’явлення Учасником 
накладної на оплату товару. 

 
4.1.  Виходячи з ч.1 ст. 23 Бюджетного кодексу України умовою виникнення платіжних  

зобов’язань Замовника є наявність відповідного бюджетного призначення, передбаченого у 
кошторисі організації. 

 
5. Строк поставки товарів _______________________. 

5.1. Місце поставки товарів до шкіл Новоград-Волинського району. 

 
6. Права та обов’язки, відповідальність сторін  визначаються згідно Типового договору 

про закупівлю товарі за державні кошти.  
 
7. Строк дії договору  

7.1. Цей договір набирає чинності  з________________і діє до __________________.  

 



У разі якщо сторони не досягли згоди щодо всіх істотних умов, Договір про 

закупівлю вважається неукладеним. 

Якщо Учасник вчинив фактичну дію щодо виконання Договору, правові наслідки 

таких дій визначаються відповідно до Цивільного кодексу України. 

Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від цінової пропозиції (у 

тому числі ціни  за одиницю продукцію) переможця процедури закупівлі та не повинні 

змінюватися після підписання Договору про закупівлю до повного виконання зобов’язань 

сторонами, крім випадків зменшення обсягів закупівлі залежно від реального 

фінансування видатків та узгодженого зменшення сторонами Договору, ціни Договору 

про закупівлю. 
 
 
 
Голова комітету з конкурсних торгів                       В.П. Андрощук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


