
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі (технічне завдання): 

«Інтерактивна панель з вбудованим комп'ютером (моноблок)»  

(Код ДК 021:2015 - 32320000-2: «Телевізійне й аудіовізуальне обладнання) 

 

 Вимоги  замовника 

Комплектність технічного 

забезпечення 

Відповідність технічним вимогам 

 

Інтерактивна панель– 1 комплект 

1. Тип пристрою Інтерактивна панель з вбудованим 

комп'ютером (моноблок), у вигляді 

компактного єдиного пристрою, з 

єдиним вбудованим блоком 

живлення, під керуванням 

операційної системи Windows 10 Pro, 

для з'єднання частин котрого не 

потрiбує зовнiшнiх комутацiйних 

кабелiв та iнших засобiв. 

Вказується учасником тип, 

марка, модель та виробник 

запропонованого обладнання. 

2. Екран Розмір за діагоналлю –не менше 65 

дюймів, роздільна здатність – не 

менше 3840х2160 точок, яскравість – 

не менше 350 кд/м2, контрастність – 

не менше 1200:1, час відгуку – не 

більше 8 мс, розпізнавання дотиків 

інфрачервоне – не менше 20 точок 

одночасного торкання пальцями та 

не менше 10 точок одночасного 

торкання ручкою для письма, вага – 

не більше 42кг. 

 

3.Захищеність Матеріал корпусу – метал (металевий 

сплав), захист екрану – матове 

антиблікове загартоване скло, 

міцність скла  має не гірше 7 одиниць 

по шкалi MOHS 

 

4. Вбудований 

комп'ютер 

Процесор: не гірше Intel Core i5-8400 

Processor (2.8 ГГц); 

Оперативна пам'ять: об'єм – не 

менше 8 ГБ DDR 4. 

Накопичувач: тип – твердотілий 

накопичувач, об'єм – не менше 256 

ГБ. 

Відеокарта: тип – дискретна, тип 

власної відеопам'яті – не гірше Nvidia 

GeForce GT 1030. 

 

5. Керуючий 

модуль  

Операційна система Android версії не 

нижче 8.0, на базi процесора не гірше 

ARM Cortex A73 Dual Core + A53 

Dual core. 

Графічний процесор  не гірше Quad 

Core Mali G51 

Підтримка режиму написання та 

розпізнавання двома різними 

кольорами одночасно. 

 

6. Аудіо Наявність вбудованих стерео 

динаміків кількістю  2-х, та 

потужністю не менше 12Вт кожен, 

 



наявність порту лінійного аудіо 

входу. наявність порту мікрофонного 

аудіо входу. 

7. Мережеві 

підключення 

Інтегрована мережева карта 

стандарту Gigabit Ethernet, 

інтегрований адаптер Wi-Fi 

стандарту не гірше IEEE 802.11ac та 

Bluetooth стандарту не менше 4.2. 

 

8. Інтерфейси 

вводу-виводу 

Наявність порту HDMI, наявність 

порту DisplayPort, кількість портів 

VGA (D-Sub HD15) –1, кількість 

портів USB тип А –12 (з них  7 

стандарту USB 3.0), наявність порту 

USB тип С. 

 

9. Аксесуари Наявність ручок для письма у 

кількості  не менше 7 штук (в тому 

числі наявність ручки з мульти 

функціоналом), наявність пульта 

дистанційного керування, наявність 

інструкції з експлуатації, наявність 

HDMI кабелю, та кабелiв  аудіо та 

відео. 

  

10. Пристрої для 

встановлення 

Наявність мобільної підставки для  

інтерактивної панелі 
 

11. Пакет 

офісного 

програмного 

забезпечення 

- Операційна система: 

Преінстальована ліцензійна Microsoft 

Windows 10 Pro, з підтримкою 

роботи у локальній обчислювальній 

мережі з доменною організацією та 

україномовним інтерфейсом. 

Активація проводиться замовником, 

ключ активації повинен бути вшитим 

у BIOS материнської плати 

комп’ютера. 

- преінстальований ліцензійний пакет 

офісного програмного забезпечення 

на основі ліцензій вільного 

поширення або пропрієтарний з 

україномовним інтерфейсом, 

сумісний з обраною ОС. наявність 

україномовної підтримки від 

виробника на території України. З 

україномовним інтерфейсом, 

сумісний з обраною ОС, що 

підтримує роботу з основними 

файловими форматами (DOC, DOCX, 

RTF, XLS, XLSX, PPT, PPTX, HTML 

та MDB, ODT, ODS, ODP), а також 

роботу з електронною поштою.  

 

12. Вбудовані 

«OFFLINE» 

програмно –

апаратні 

технології 

Програмне забезпечення. 

Безстрокова ліцензія: 

 

Віддалене управління інтерактивною 

панеллю з мобільного пристрою; 

Вказується учасником конкретна 

назва запропонованого 

програмного забезпечення з 

вказанням виробника і версії ПЗ. 

 



 

(використання 

ПЗ у внутрішній 

мережі без 

посилання на 

зовнішні сервіси 

(інтернет, 

хмарні сервіси, 

зовнішні мере-

жі) 

 

 

Дзеркальне відображення мобільного 

пристрою; 

Функція збереження приміток для 

презентації; 

Параметри захоплення екрану 

робочого столу; 

Вбудований інструмент для 

малювання як нотаток, так і макетів, 

сумісних з будь-якими програмами; 

Вбудовані зручні інструменти з 

математики, хімії, фізики та 

іноземних мов; 

Додаток для бездротового управління 

аудиторією, що дозволяє підключати 

пристрої учнів (планшети, 

смартфони та ПК) до пристрою 

викладача (Інтерактивна панель або 

ПК), створювати навчальну програму 

та здійснювати управління освітнім 

процесом; 

З підтримкою пристроїв користувачів 

під керуванням ОС Android, iOS, 

Windows. (не менше 5 підключень); 

Додаток для спільної роботи над 

графікою з можливістю експорту 

готових документів в універсальні 

формати jpg або pdf; 

Додаток для проведення 

інтерактивних презентацій в офісах, 

шкільних класах, університетських 

аудиторіях, конференц- залах з 

можливістю додавання анотацій, 

коментарів і тексту безпосередньо на 

слайдах; 

Запис звуку та відео з екрану 

інтерактивної панелі. 

13. Спеціальне 

програмне 

забезпечення  

Програмне забезпечення для 

створення інтерактивних уроків, 

учбових завдань, з вбудованою 

бібліотекою статей, зображень, 3D-

переглядів, програм, ефектів та ігор, 

з повною багатомовною ліцензією на 

використання протягом не менше 36 

місяців. 

Вказується учасником конкретна 

назва запропонованого 

програмного забезпечення з 

вказанням виробника і версії ПЗ. 

14. Оснащення 

Безпровідна 

клавіатура,  

WEB камера 

Клавіатура: Сумісність - Windows 7 і 

вище, Mac OS  10.11 і вище , iPad OS 

13.1 і вище,Android 6.0 і вище 

Підключення - Bluetooth 4.2 до 3-х 

пристроїв,  

USB-приймач 2,4 ГГц, 

Кабель USB type-C – 1 пристрій 

Дальність сигналу  - 10 метрів 

Тачпад -  вбудований в поверхню 

клавіш, займає поверхню не менше 

80% пристрою 

 Вказується учасником тип, 

марка, модель та виробник 

запропонованого обладнання. 

 

 

 

 

 

 

 

 



При дотику до клавіатури як до 

сенсорної панелі дозволяє керувати 

курсором, здійснювати клік, зум і 

прокручування контенту. 

Дозволяє налаштовувати положення 

тачзони виключно під себе. 

Сенсорною може бути як уся 

поверхня, так і лише права чи ліва її 

частина 

Керування - автоматичне 

переключення між режимами 

клавіатури та тачпада 

Управління курсором, прокруткою, 

кліком та зумом як на звичайному 

тачпаді або за допомогою лівої та 

правої фізичних кнопок 

Мультимедіа-слайдери 

Управління гучністю та перемоткою 

відео, проводячи  вліво та вправо по 

слайдерам на верхньому клавішному 

ряду пристрою 

Налаштування - мобільний додаток 

для IOS, Android: оновлення ПЗ, 

налаштування клавіатури 

Робоча напруга - 5,0 В 

Тип акумулятора літій-іонний, 

незнімний 

Ємність акумулятора не менше  

- 1800 мА 

Механізм клавіш – ножичний з 

ходом клавіш в 1.5 мм 

Час заряджання не більше 2 годин 

Час роботи:  До 14 годин 

безпреревної роботи. 

 

WEB камера: Сумісність - Windows 7 

і вище, Mac OS 10.7 і вище ,роздільна 

здатність – не менше FHD (1920 x 

1080 точок), автофокус, 2 мікрофони, 

вбудована захисна шторка, цифровий 

zoom, підтримка протоколу H.264, 

можливість штатного встановлення 

на штатив. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Гарантійний 

термін 

 Не менше 24 місяців.  

 

Очікувана вартість предмету закупівлі «Інтерактивна панель з вбудованим комп'ютером 

(моноблок)»  (Код ДК 021:2015 - 32320000-2: «Телевізійне й аудіовізуальне обладнання) - 

750`000.00 Гривня (з ПДВ) згідно проектно-кошторисної документації 

 


