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р/р: 26001455034008 в АТ «ОТП Банк»
м. Київ, 01033, вул. Жилянська 43
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№
з/п

Найменуванн
я предмету
закупівлі
MYSTERY
MMK-755UB
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пристрої для
програвання
компактдисків із
звуковим
записом для
закладів
загальної
середньої
освіти з
метою
створення
умов для
підготовки та
проведення
зовнішнього
незалежного
оцінювання з
іноземних мов

Технічні характеристики пропозиції

Одиниця
виміру

Кількі
сть

12 аудіосистем
Підтримування формата МР3 Функціональність:
FM-тюнер (87,5-108 МГц), вбудовані Dolby
Digital, LPCM, PCM, MPEG і інші цифрові аудіо
декодери
- цифровий аудіо процесор HiFi, 96 кГц / 24 біт
або 48кГц / 24біт
- коаксіальний цифровий аудіо вихід
- сумісність з форматами DVD, DVD-R, DVD + R,
DVD-RW, DVD + RW, VCD, DVCD, CD, CD-R,
MP3, MPEG4, DIVX,
KODAK PICTURE CD і т.д.
- USB роз'єм
- повнофункціональний пульт дистанційного
управління
- AM / FM радиоприем
- BLUETOOTH
Вихідна потужність 2 х 15 Вт = 30 Вт
Діапазон частот
20Гц - 20кГц
Напруга живлення
100-240В 50/60 Гц
Рік виготовлення продукції: 2017-2018
Гарантія 12 місяців

Всього:

Комплект

Комплект

Строк поставки товарів: до 15.05.2018 р.
Товар – новий

Рік виготовлення продукції: 20167-2018 рік
Товар постачається до: Відділу Освіти м. Сєвєродонецька, вул Вілєсова, буд. 10
До ціни пропозиції конкурсних торгів включаються наступні витрати:

4

4

-

-

податки і збори, обов’язкові платежі, що сплачуються або мають бути сплачені згідно
з чинним законодавством;
витрати на поставку товару до місця поставки (передачі) товару з перевіркою
комплектності, цілісності та відсутності пошкоджень в присутності представників
замовника (покупця);
інші витрати, передбачені для товару даного виду згідно з чинним законодавством та
документацією конкурсних торгів.

Вимоги до тари та упаковки: згідно заводської упаковки. Тара – незворотна.
Умови розрахунків: Розрахунки проводяться відповідно до пред’явленого Виконавцем
(Учасником) рахунку та накладної.
Вид розрахунків – безготівковий - через установу ГУДКСУ в Луганській області.

Гарантія виробника на товар (предмет закупівлі): має складати 12-36 місяців з дати
поставки товару.

Якість та комплектність товару відповідає технічній документації, вимогам до якості, умовам
Договору та підтверджується документально у відповідності до діючої програми забезпечення
якості підприємства при поставці товару.
Маркування надає наступну інформацію:
- найменування виробника, його торговий знак, адресу, телефон (у разі відсутності такої
інформації повинна бути вказана інформація від продавця продукції);
- назва продукції, її комплектність, розміри, сировинний склад, умови експлуатації та
догляду, дата виготовлення.
При виявленні недоліків (дефектів) товару, Постачальник зобов’язується замінити неякісний
товар товаром належної якості за свій рахунок протягом 7 днів з моменту отримання
письмового повідомлення Покупця про виявлені недоліки (дефекти).
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Фізична особа-підприємець
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