
	

№ 10-12/2019 
від 04.12.2019 р. 

 
 

ЗАПИТ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ 
(далі – Запит) 

 
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЕДКЕМП УКРАЇНА» (далі – Організатор) оголошує процедуру 

закупівлі послуг, місцеві закупівлі, на «Закупівлю обладнання».  
Джерело фінансування закупівлі – ця закупівля фінансується MSI – Підтримка організацій-

лідерів у протидії корупції в Україні «ВзаємоДія». 
 
Опис позицій до закупівлі товарів / технічне завдання для робіт та послуг  

 

№ 
з/п 

Назва обладнання Кіль-
кість 

Характеристики 

1. Фотоапарат 1 

Тип: дзеркальний; 
Кількість мегапікселів 30.4; 
Тип матриці CMOS (КМОП); 
Розмір матриці Full Frame (36 х 24 мм); 
Видошукач оптичний; 
Сенсорний РК-екран; 
Світлочутливість: Авто: 100-32 000 з кроком в 1/3 щабель; 
Витримка: 30-1 / 8000 з (з кроком 1/2 або 1/3 ступеня), 
ручна витримка; 
Запис звуку: моно; 
Максимальний розмір зображення: 6720 x 4480 пікс.; 
Якість відеозапису: 3840 x 2160 (4K UHD); 
Роз'єми: пульт ДУ; аудіовихід (для навушників);  
аудіовхід (мікрофон); USB; mini-HDMI. 

2. Об'єктив  1 

Тип об'єктива: стандартний;  
Фокусна відстань: 24-70 мм;  
Мінімальне значення діафрагми: f / 22;  
Максимальне значення діафрагми: f / 2.8;  
Спосіб фокусування: авто;  
Привід автофокусування: USM (Ultra Sonic Motor);  
водо- / пилонепроникний корпус;  
скло низької дисперсії;  
макрозйомка. 

3. Об'єктив 1 Тип об'єктива: стандартний; 
Фокусна відстань: 50 мм; 



	

Мінімальне значення діафрагми: f / 16; 
Максимальне значення діафрагми: f / 1.2; 
Спосіб фокусування: авто; 
Привід автофокусування: USM (Ultra Sonic Motor); 
водо- / пилонепроникний корпус; 
скло низької дисперсії. 

4. Постійний LED 
освітлювач 2 

Джерело світла: 600 понад-ультраяскравих світлодіодів; 
Колірна температура: від 3200К до 5500К; 
Індекс передачі кольору (CRI): більше 95%; 
Потужність: 86 Вт; 
Світловий потік: 11466 Лм; 
Кут освітлення: 55°; 
Відстань управління пультом ДУ: до 15 м; 
Відстань управління смартфоном через Bluetooth: до 15 м. 

5. Професійний петличний 
мікрофон 3 

Призначення: для відеокамер, аудіорекордерів, 
смартфонів і планшетів; 
Спосіб підключення: провідний; 
Тип перетворювача: конденсаторний; 
Спрямованість: всенаправлений; 
Частотний діапазон, Гц: 65-18000; 
Чутливість, дБ (мВ / Па): -30 дБ; 
Вихідний штекер: mini jack 3,5 мм. 

     

Термін постачання товарів, виконання робіт та надання послуг: 
30 днів після підписання договору. 
 

 
Обов’язкові технічні вимоги до 
товарів, робіт та послуг 

Документи, які підтверджують 
відповідність технічним вимогам 

Безготівковий розрахунок 

• Цінова пропозиція / кошторис повинна 
містити ціну з урахуванням вартості доставки 
за адресою – 61023, м. Харків, вул. Сумська 
126, офіс А5. 

• Технічна специфікація має описувати 
детально всі якості запропонованого товару. 
Вимоги до товару – див. в таблиці вище 

 
Обов’язкові кваліфікаційні вимоги  
до постачальника товарів  
або виконавця робіт та послуг 

Документи, які підтверджують відповідність 
кваліфікаційним вимогам 



	

1. Право на здійснення підприємницької 
діяльності, ФОП 3 група 
 
 
 
 
 
 

• Свідоцтво про державну реєстрацію (якщо є), 
або Виписка з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, 

• Витяг з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, в 
якому зазначаються основні види діяльності 

• Витяг з реєстру платників єдиного податку 
(якщо є) 

 

Закупівля обладнання здійснюється без ПДВ.  

Склад цінової пропозиції: 

Цінова пропозиція у формі Додатку 1 до Запиту цінових пропозицій. 
Технічна специфікація, у довільній формі, яка має описувати детально всі якості 

запропонованого товару. Вимоги до товару – див. в таблиці вище. 
Документи (копії), які підтверджують відповідність технічним та кваліфікаційним вимогам  

(див. таблиці вище). 
 
Підписанням та поданням своєї цінової пропозиції учасник погоджується з таким: 
Участь у конкурсних торгах (тендері) пов’язаних осіб або ж змова учасників місцевої закупівлі 

забороняється. У разі виявлення таких фактів, результати закупівлі буде відмінено або договір  
з відповідним постачальником буде достроково розірвано в односторонньому порядку з поверненням 
всього отриманого таким постачальником за договором та відшкодуванням збитків завданих 
Організації. 

 
Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з постачальниками: 
Захарова Людмила Олександрівна, офіс-адміністраторка,  
+380993864776, mzakharova@edpro.agency. 
 
Цінові пропозиції приймаються за адресою: 61023, м. Харків, вул. Сумська 126, офіс А5 
або на електронну пошту for@edcamp.org.ua  
  
до 16 грудня 2019 року до 12:00 години (включно). 

 
 
Методика обрання переможця процедури закупівлі послуг, Місцеві закупівлі.  
Спочатку серед поданих цінових пропозицій Тендерним комітетом Організатора закупівлі 

послуг, Місцеві закупівлі, відбираються пропозиції, які відповідають технічним, кваліфікаційним  
та іншим вимогам до предмета закупівлі та постачальника, які містяться у цьому Запиті. З відібраних 
цінових пропозицій Тендерним комітетом обирається пропозиція з найнижчою ціною  



	

та постачальник/виконавець, який подав/подала таку цінову пропозицію, оголошується переможцем 
процедури закупівлі послуг, Місцеві закупівлі. 

Визначення переможця цієї процедури закупівлі відбудеться не пізніше як протягом 5 (п’яти) 
робочих днів з кінцевої дати прийняття цінових пропозицій. Результати процедури закупівлі буде 
повідомлено переможцям не пізніше як через 5 (п’ять) календарних днів з дати прийняття рішення 
про визначення переможця шляхом надсилання відповідних повідомлень всім учасникам закупівлі 
послуг, Місцеві закупівлі, поштою або електронною поштою. 
 
 

Додаток 1 
до запиту цінових пропозицій за процедурою 

закупівлі послуг, Місцеві закупівлі 
№ 10-12/2019 від 04.12.2019 р. 

  
Варіант цінової пропозиції 

 
 

№ Назва обладнання Кількість Гарантійний 
термін 

Вартість за 
одиницю 

(грн/без ПДВ) 

Сума (грн./без 
ПДВ) 

1.      
 


