ФОП ШАШКО Андрій Олександрович
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

№644 від 05.07.2019

Довідка
про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики
щодо закупівлі
UA-2019-06-25-001104-c

Телевізійне й аудіовізуальне обладнання
(Інтерактивна панель)
ДК 021:2015 – 32320000-2
- 1 шт.

Технічні характеристики товару,
що пропонує Учасник у тендерній пропозиції
Інтерактивна панель INTBOARD GT 65 i5/8Gb/SSD 256 Gb/Windows 10 (Китай) – 1шт
Панель з мобільною стійкою
Процесор
Intel® Core™ i5-6400
Оперативна пам'ять 8 ГБ
Ємність накопичувача
256 ГБ
Діагональ екрана
65" | 165 см
Максимальна роздільна здатність 1920 * 1080 (Android) 3840*2160 (Windows)
Формат зображення 16:09
Ефективна область відображення 1428.48 мм (W) x 803,52 мм (H)
Яскравість зображення
320cd/м2
Контрастність зображення 4000:01:00
Максимальний вертикальний кут зображення 178 °
Максимальний горизонтальний кут зображення 178 °
Додаткові особливості
Ефективна площа торкання 1428,48 мм x 803,52 мм
Підтримка форматів відео: MPEG1, MPEG2, MPEG4, H264, RM, RMVB, MOV,
MJPEG, VC1, Divx, FLV
Аудіо: WMA, MP3, M4A, AAC
Захисне антивандальне загартоване скло 4мм
До 20 точок торкання пальцями
Входи/виходи
Передня панель: вхід HDMI, USB для ПК – 2 шт., USB для тачскрина.
Задня панель: RS232 – 1шт., вхід мікрофона, слот для SD карт, USB 3.0 — 2 шт., HDMI – 2
шт., вихід SPDIF, вхід AV, вихід AV OUT, вхід для навушників, вхід VGA, аудіо вхід,
вихід VGA, вхід RJ45 LAN, вихід RJ45, YPBPR – 1 шт.
Аксесуари в комплекті: пульт ДК, кабель живлення 1,5 м, кабель USB 3 м, маркер – 2 шт.,
настінне кріплення, ПЗ Whiteboard, аудіо-кабель 3,5 мм, телескопічна указка, мобільна
стійка для інтерактивної панелі

_______________________ керівник Шашко Андрій Олександрович

ФОП ШАШКО Андрій Олександрович
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Товар є новий, без видимих недоліків, а саме пошкоджень, потертостей, тріщин, подряпин,
плям або розводів.
2. Ми гарантуємо якість товару, що постачається за договором про закупівлю протягом
встановленого терміну експлуатації товару, при умові дотримання Замовником умов
зберігання.
3. Товар має відповідне пакування, яке забезпечує цілісність товару та збереження його під час
транспортування.
4. Транспортні витрати, вантажно-розвантажувальні послуги, підключення та налагодження
програмного забезпечення, інсталяція та електроживлення обладнання за рахунок ФОП
ШАШКО Андрій Олександрович. Вказані послуги окремо не сплачуються та включаються до
загальної вартості товару.
5. Відповідальність за якість замовлення, зовнішній вигляд, неушкодженість при
транспортуванні до Замовника покладаються на ФОП ШАШКО Андрій Олександрович.
6. Поставка товару здійснюється до 23.08.2019 року.
7. Місце поставки: КЗО "СЗШ № 21" , 49000 м. Дніпро, вул. Старокозацька, 51а
8. Кількість поставки: 1 шт.
9. Товар оснащений ліцензійним програмним забезпеченням (ПЗ).
10. Гарантійний термін –12 місяців з моменту поставки товару на адресу замовника. При
поставці товару обов’язково надаються копії супровідних документів, що підтверджують якість
та безпечність товару(сертифікат відповідності (якості) / декларація виробника, де вказується
дата виготовлення та інші документи, передбачені чинним законодавством України).

_______________________ керівник Шашко Андрій Олександрович

