Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,
розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(постанова Кабінету міністрів України від 16.12.2020 року № 1266)
КЗК «Центр культурних ініціатив»

КЗК «Центр культурних ініціатив» здійснює закупівлю відповідно до проекту «Капітальний
ремонт технологічних систем сцени та зали для глядачів (системи верхнього механічного
обладнання сцени, електроозвучування та постановочного освітлення) будівлі КЗК «Центр
культури Київського району», розташованої за адресою: 61057, м. Харків, вул. Скрипника, буд. 7»
частину обладнання:
Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником: ДК
021:2015: 32340000-8 – Мікрофони та гучномовці (Елемент лінійного масиву)
Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:
Найменування товару

Елемент лінійного масиву
d&b audiotechnik Yi8
Loudspeaker
або еквівалент

Кількість,
шт

2

Характеристики
Системні дані
2 x 8 дюймів / 1,4 дюйма
Частотна характеристика (стандарт -5 дБ) 54 Гц - 19 кГц
Частотна характеристика (режим -5 дБ CUT) 100 Гц - 19 кГц
Максимум. звуковий тиск не менше 139 дБ
Шафи на канал підсилювача 2
Діаметр ВЧ динаміка 36 мм
Діаметр НЧ (НЧ / СЧ) динаміка 203 мм
Дані гучномовця
Номінальний імпеданс 8 Ом
Допустима потужність (середньоквадратичне значення / пікове
значення 10 мс) 400/1600 Вт
Номінальний кут розсіювання (hxv) 80 °
Налаштування кута розвороту 0 ° - 14 °
(з кроком 1 °)
Складові частини Драйвер 2 x 8 дюймів з неодимовим магнітом
1,4 дюйма вихідний компресійний драйвер
пасивний кросовер
Підключення - 2 гвинтових клемних блоку NL4
Габаритні розміри / вага
Розміри (В x Ш x Г) 257 x 630 x 375 мм
Вага не більше 20 кг
У комплект поставки повинна входити рама для підвісу
лінійного масиву d&b audiotechnik Z5393.000 або еквівалент з
можливістю навантаження 6 елементів лінійного масиву.

Очікувана вартість предмета закупівлі: 616830,00 грн. з ПДВ
Очікувана вартість предмету закупівлі визначена шляхом проведення моніторингу цін (всі ціни
приведені до єдиних умов), отриманих з відкритих джерел інформації (ek.ua, alt-x.com.ua, jcz.ua) та
на підставі комерційних пропозицій отриманих від суб’єктів господарювання (JAZZ-CLUBSERVICE, ТОВ «Лайтек Трейдінг»).
Очікувана вартість предмету закупівлі=
Розмір бюджетного призначення: 616830,00 грн.

