


             

 
 ТОВ ФІРМА ШОУ-СВІТЛА «ФЕЄРІЯ», код ЄДРПОУ 20060793, Україна, 01103, м. Київ,  вул. Кіквідзе, 18-А. 

 

 

ДОДАТОК 3 

Вих. № 180329-2  від  29 березня 2018р. 

 

 

ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ  (ТЕХНІЧНА ЧАСТИНА)* 

 

           Ми, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА ШОУ-СВІТЛА «ФЕЄРІЯ»,   

надаємо свою тендерну пропозицію (технічну частину)   

на закупівлю «Послуги у сфері спорту (Послуги технічного забезпечення (звукове, світове обладнання) 

(код ДК 021:2015 – 92600000-7)», згідно з вимогами Замовника. 

 

До прийняття рішення про переможця, Ваша тендерна документація разом з нашою пропозицією (за 

умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору про закупівлю між нами. Якщо 

Вами буде прийнято рішення про переможця, ми візьмемо на себе зобов’язання укласти договір про 

закупівлю на умовах, зазначених в Документації, та виконати всі умови, передбачені договором. 

Ми підтверджуємо виконання всіх вимог до предмету закупівлі, зазначених Додатку 1 тендерної 

документації та погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90-ти календарних днів з дати 

розкриття тендерних пропозицій (дати проведення аукціону). 

 

 

           Ми, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА ШОУ-СВІТЛА «ФЕЄРІЯ»,  

зобов’язуємося надати Послугу  в наступному обсязі: 

 

1) технічне забезпечення звуковим та світовим обладнанням на період проведення Заходу обладнання 

згідно визначених технічних характеристик чемпіонату Світу по хокею (далі – Захід), який проходить в 

Київському Палаці спорту з 14 по 20 квітня 2018 року обладнання згідно зазначених нижче технічних 

характеристик; 

Обладнання має відмінний технічний стан та відповідає вимогам діючих в Україні нормативних актів  з 

Техніки безпеки та має супровідну документацію, що засвідчує його безпечну експлуатацію. 

2) здійснити монтаж/ демонтаж обладнання в місці/ з місця надання послуг за адресою м. Київ, пл. 

Спортивна, 1 (Київський Палац спорту); 

Обладнання буде змонтовано в місці надання послуг за адресою м. Київ, пл. Спортивна, 1 (Київський 

Палац спорту) не пізніше, ніж за 1 (один) робочий день до дати проведення Заходу. 

3) здійснити інсталяцію та налаштування обладнання в місці надання послуг, забезпечити його 

працездатність; 
Обладнання бути інстальовано та налаштовано  в місці надання послуг за адресою м. Київ, пл. Спортивна, 1 

(Київський Палац спорту) не пізніше, ніж за 2 робочих дні до дати проведення Заходу. 

4) забезпечити справну та якісну роботу обладнання під час проведення Заходу.  

5) забезпечити технічний супровід та обслуговування Заходу. 

6) забезпечити повну працездатність обладнання, задіяного в проведені Заходу. У разі несправності 

обладнання, негайно усунути несправність або замінити несправне обладнання на аналогічне справне та 

відновити якісне надання Послуг. Мати аналогічне обладнання для негайної заміни того, що вийшло з ладу. 

7) забезпечити технічний сервіс, обслуговування обладнання, що використовується для забезпечення Заходу 

професійним технічним персоналом протягом всього часу підготовки та проведення Заходу. 

Технічні характеристики обладнання 

 

Вид та кількість Опис та технічні характеристики  

Світловий  динамічний  прилад типу Beam - 

Світловий  динамічний  прилад CLAY 

PAKY (Italy), SHARPY  Beam   (MOVING 

HEAD,  350W) (обертова голова) – 8 шт. 

Світловий  динамічний  прилад CLAY PAKY (Italy), 

SHARPY  Beam   (MOVING HEAD,  350W) (обертова 

голова) з прецизійною оптичною системою, що дозволяє 

формувати потужний вузьконаправленний промінь з 

можливістю фокусування зображення трафарету та зміною 

кута розкриття. 



Технічні характеристики: потужність - 189 Вт; яскравість - 

7940 лм; Zoom - 0 ° -3.8 °, Система кольорів - колесо 14 

кольорів; Frost фільтр;17 гобо 
Світловий динамічний прилад, що поєднує 

в собі функції Spot, Wash, Beam та Profile - 

CLAY PAKY (Italy), Scenius Unico 

(MOVING HEAD)                                    

Світловий  динамічний  прилад «Scenius 

Unico» (Обертова голова) – 8 шт.  

CLAY PAKY (Italy), Scenius Unico (MOVING HEAD)                                    

Світловий  динамічний  прилад «Scenius Unico»                        

Багатофункціональний світловий динамічний прилад 

(обертова голова), що поєднує в собі функції прожектора 

розсіяного світла, променевого прожектора, прожектора з 

можливістю фокусування зображення трафарету та 

системою профілювання променю. 
Технічні характеристики:  газорозрядна лампа OSRAM 1400 

Вт, zoom - 5°-50°, температура кольору 6500 K, передня 

лінза діаметром 180мм, система змішування кольорів CMY 

та лінійний фільтр CTO, профілювання в 4 площинах, 

фільтр «soft edge» для пом’якшення країв проекції, «фрост-

фільтр» для заливного світла, 16-пелюсткова iris діафрагма, 

димер високої точності від 0-100%, система автоматичного 

фокусування, стробоскоп з ефектом Fast Stop, два режими 

роботи 1400Вт та 1200Вт. 
Світлодіодний динамічний  прилад -CLAY 

PAKY (Italy), A.LEDA B-EYE K20 

(MOVING HEAD) Світловий динамічний  

прилад «A.LEDA B-EYE K20» (Обертова 

голова) – 10 шт. 

CLAY PAKY (Italy), A.LEDA B-EYE K20 (MOVING HEAD)                        

Світловий динамічний  прилад «A.LEDA B-EYE K20»                        

Світловий  динамічний  прилад (Обертова голова), що 

поєднує в собі функції прожектора розсіяного світла, 

променевого прожектора, а також прожектора  для 

створення  графічних ефектів з можливістю індивідуального 

управління кожним сегментом світлової панелі. 
Технічні характеристики: джерело світла - 37 світлодіодів х 

15 Вт; система синтезу кольору RGBW; кут променя 4 ° - 70 

°, Zoom; переміщення PAN / TILT 540 ° / 210 °; управління 

DMX512: 21, 32, 132, 169 каналів; живлення / потужність 

100-240 В, 50/60 Гц.     
Пульт керування динамічним світлом -HES, 

HOG III                                                                                                             

Пульт керування світловими приладами 

«Hog», 2048 каналів 
– 1 шт.  

HES, HOG III Пульт керування світловими приладами 

«Hog», 2048 каналів 

Пульт керування світловими приладами за протоколом 

DMX. 
Технічні характеристики: два кольорових сенсорні екрани з 

високим контрастом та системою touchscreen. Trackball з 

можливістю зміни налаштувань. 10 мастерів відтворення з 

клавішами Choose, Go, Pause і Flash. Вбудований жорсткий 

диск. Напруга живлення (90-250VAC). Кількість каналів - 

2048, стандарт сигналу DMX 512. Підтримка додаткових 

крил відтворення через USB.  
Прожектор (пушка) стеження на далекі 

відстані- Robert Juliat CYRANO FollowSpot 

(HMI-2500W)                                        

Прожектор (пушка) стеження на далекі 

відстані «CYRANO»– 2 шт. 

Robert Juliat CYRANO FollowSpot (HMI-2500W)                                        

Прожектор (пушка) стеження на далекі відстані «CYRANO» 

Прожектор стеження з оптичною системою, що дозволяє 

фокусувати промінь на далеких відстанях, зберігаючи 

високу освітленість та забезпечує м'яке спрямоване 

освітлення артистів на сцені завдяки спеціальному фільтру з 

функцією «soft». Прожектор має безшумну систему 

гарячого перезапуску і високоефективну кварцево-

конденсаторну оптичну систему, систему зміни трафаретів   

"TOURNESOL" та профілювання променю. 
Прожектор встановлюється на штативі, що дозволяє точне 

позиціонування та плавний супровід Артиста. 
Потужність лампи – 2,5кВт.                                      

Генератор туману- Diffusion, Reel EFX DF-

50 Hazer                                                                    

Генератор туману– 2 шт. 

Diffusion, Reel EFX DF-50 Hazer- Дифузійний генератор 

туману, що забезпечує безпечний  ефект туману.  
Технічні характеристики: габарити: 14'H x 15'L x 8'W 

(HxWxL): 35x38x21 см; вага: 16 кг; DMX - 3 pin; Power: 100-

125V 4,6A 200-240V 1,9A (50 або 60 Hz); витратний 

матеріал - рідина REEL EFX DIFFUSION FLUID без запаху 



 

Вентилятор для генератору туману -JEM, 

High Power Fan   DMX 512   AF- 2                                                           

Вентилятор  для легкого диму, DMX 

керований – 2 шт. 

 

 

 

 

JEM, High Power Fan   DMX 512   AF- 2                                                           

Вентилятор  для легкого диму, DMX керований, потужний 

вентилятор. Повітряний потік 6500 м3/год. Частота 

обертання вентилятора 0-1380 обертів / хв. 

Таль електрична вантажопідйомністю 1 

тонна  – ChainMaster , Electric Chain Hoists, 

1t                                                            

Лебідка «ChainMaster», 

вантажопідйомністю 1000 кг – 4  шт. 

ChainMaster , Electric Chain Hoists, 1t                                                            

Лебідка «ChainMaster», вантажопідйомністю 1000 кг  

Таль ланцюгова  електрична вантажопідйомністю 1000 кг з 

системою кріплення до несучих балок будівлі та ферм підвісу 

світлових приладів. Швидкість підйому вантажу 4м/хв. 

Довжина ланцюга не менше 18м. Мішок для зайвого 

незадіяного ланцюга. Відповідність до стандарту BGV-D8  
Комплект силової та сигнальної комутації – 

1 шт. 
Кабелі п’яти жильні необхідної довжини та перетином 

кожного мідного провідника не менше 35 кв. мм  для 

підключення розподільчого блоку  до мережі 

електроживлення або генератора. Кабель в необхідній 

кількості для підключення  світлових приладів до 

розподільчих блоків.  Щити розподільчі із запобіжниками 

відповідного номіналу для кожного споживача у необхідній 

кількості, з урахуванням мінімальної довжини кабелю до 

споживачів.  Сигнальні кабелі в необхідній кількості для 

підключення  світлових приладів до системи керування. 

Звукове обладнання 

Пасивна акустична система 2000 Вт   

McCauley Monarc MLA3 пасивна акустична 

система 2000W (2x12"+2x8"+2x1") 90⁰ 
132dB – 16 шт. 
 

McCauley Monarc MLA3 пасивна акустична система 2000W 

(2x12"+2x8"+2x1") 90⁰ 132dB 

Акустична система,елемент лінійного масиву потужністю 

2000 Вт, з кутом розкриття по вертикалі 7° в та 

горизонтальним 90° Максимальний. звуковий тиск 139Дб на 

відстані 1 метр. Частотний діапазон Гц: 60-18000 
Пасивна низькочастотна акустична система 

2000 Вт  – McCauley CSM 88 пасивна 

низькочастотна акустична система 2000W 

(2*18") 131dB- 16 шт. 

McCauley CSM 88 пасивна низькочастотна акустична 

система 2000W (2*18") 131dB 

Низькочастотна акустична система,елемент лінійного 

масиву потужністю 2000 Вт, Максимальний. звуковий тиск 

139Дб на відстані 1 метр. Частотний діапазон Гц: 30-130 
Моніторні акустичні системи 1000Вт  – 

McCauley  FM 850 двосмугова акустична 

система, сценічий монітор 1000W 

(15"+1,4")  

– 8 шт.  

McCauley  FM 850 двосмугова акустична система, сценічий 

монітор 1000W (15"+1,4") 

Моніторні акустичні системи для артистів,  що 

розташовуються на сцені,          1000 Вт з середньочастотним 

гучномовцем 15” та високочастотним твітером 2”  
Система підвісу акустичних систем  

 McCauley Frame Kit система підвісу 

акустичних систем (2 frames) – 6  шт. 

McCauley Frame Kit система підвісу акустичних систем (2 

frames) 

Сертифікована система підвісу акустичних систем (талі 

електричні вантажопідйомністю 1 тонна, стропи кільцеві зі 

сталевими тросом, страхові металеві троси, акустичні рами) 
Комплект підсилювачів для пасивних 

акустичних систем -McCauley MLA3 

TourRack (6 x Powersoft K-6, 2 x Powersoft 

K-8, 2 x DBX DriveRack 260) комплект 

підсилювачів для акустичних систем MLA3 

 – 2 шт.  

McCauley MLA3 TourRack (6 x Powersoft K-6, 2 x Powersoft 

K-8, 2 x DBX DriveRack 260) комплект підсилювачів для 

акустичних систем MLA3   

Комплект підсилювачів високого класу для пасивних 

акустичних систем, потужністю 30 000 Вт  

Комплект підсилювачів для моніторних 

акустичних систем  - McCauley Wedge 

TouRack (5 x ProSt Z3, 1 x McCauley M306) 

комплект акустичних підсилювачів  для 

моніторів- 1 шт. 

McCauley Wedge TouRack (5 x ProSt Z3, 1 x McCauley M306) 

комплект акустичних підсилювачів  для моніторів 

Комплект підсилювачів високого класу для моніторних 

акустичних систем  8 000Вт  



 
Цифровий мікшерний пульт - Yamaha 

M7CL цифровий мікшерний пульт– 1  шт. 

 

 

Yamaha M7CL цифровий мікшерний пульт 

Цифровий мікшерний пульт, 48 вхідних каналів, 16 

вихідних каналів. 

Радіомікрофон  - SENNHEISER EW365 G3 

(wireless system) handheld condencer mic 

радіомікрофон високого класу 

конденсаторний – 2 шт 

SENNHEISER EW365 G3 (wireless system) handheld 

condencer mic радіомікрофон високого класу 

конденсаторний 

Радіомікрофон високого класу, конденсаторний. 
Комплект директ боксів  

-Radial Engineering Pro D2 пасивний директ 

бокс– 1 шт 

Radial Engineering Pro D2 пасивний директ бокс 

Комплект пасивних директ боксів високого класу на 10 

каналів. 
Мікрофонна стійка  

-Gravity Mic Stand мікрофонна стійка– 2 шт. 
Gravity Mic Stand мікрофонна стійка 

Стійка для мікрофону, типу «журавель», телекоспічна 
 Комплект силової та сигнальної комутації 

– 1 шт. 
Кабелі п’яти жильні необхідної довжини та перетином 

кожного мідного провідника не менше 35 кв. мм  для 

підключення розподільчого блоку  до мережі 

електроживлення або генератора. Кабель в необхідній 

кількості для підключення  звукового обладнання до 

розподільчих блоків.  Щити розподільчі із запобіжниками 

відповідного номіналу для кожного споживача у необхідній 

кількості, з урахуванням мінімальної довжини кабелю до 

споживачів.  Сигнальні кабелі в необхідній кількості для 

підключення  звукового обладнання до системи керування. 
 

       Якщо ми будемо визнані переможцем торгів, ми беремо на себе зобов’язання підписати Договір із 

Замовником не раніше ніж через 2 робочих дні з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого 

органу рішення про переможця та не пізніше ніж через 5 робочих днів з дня прийняття рішення про 

переможця відповідно до вимог тендерної документації (в тому числі проекту договору) та нашої 

тендерної пропозиції. 

 

 

 
 

Генеральний директор  

ТОВ ФІРМА ШОУ-СВІТЛА «ФЕЄРІЯ»                                               Дрік М.П.  





 

 

 
 

Вих. № 147                                                                                                           
від 29.03.2018р.                                                                                                                                                                                   

 

 

ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ  (ТЕХНІЧНА ЧАСТИНА)* 
 

 Ми, ТОВ «ОЛ прінт», надаємо свою тендерну пропозицію (технічну частину) на закупівлю 

«Допоміжне екіпірування (Державні та інші прапори)», згідно з вимогами Замовника . 
 

До прийняття рішення про переможця, Ваша тендерна документація разом з нашою пропозицією (за 

умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору про закупівлю між нами. Якщо 

Вами буде прийнято рішення про переможця, ми візьмемо на себе зобов’язання укласти договір про 

закупівлю на умовах, зазначених в Документації, та виконати всі умови, передбачені договором. 
Ми підтверджуємо виконання всіх вимог до предмету закупівлі, зазначених Додатку 1 тендерної 

документації та погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90-ти календарних днів з дати 

розкриття тендерних пропозицій (дати проведення аукціону).   
 Якщо ми будемо визнані переможцем торгів, ми беремо на себе зобов’язання підписати 

Договір із Замовником не раніше ніж через 2 робочих дні з дати оприлюднення на веб-порталі 

Уповноваженого органу рішення про переможця та не пізніше ніж через 5 робочих днів з дня 

прийняття рішення про переможця відповідно до вимог тендерної документації  та нашої тендерної 

пропозиції. 
 

Специфікація 
 

№ 
п/п 

Найменування Товару та технічні/інші 

характеристики Товару 
 

Одиниця 

виміру  
Кількість Виробник 

 

1.  Прапор 
Розмір: 1450х2200 мм 
Розміщення: вертикальне 
Макет: Державні прапори - України, Японії, 

Австрії, Румунії, Італії, Угорщини 
Матеріал: атлас 
Друк: 2-х сторонній 
Спосіб кріплення: кишеня для кріплення з 2-х 

сторін (по короткій стороні). Верхня кишеня-80 

мм, нижня кишеня-40 мм  

штук 6 Виробник:  
 ТОВ «ОЛ прінт», 

Україна 
 

2.  Прапор 
Розмір: 1000х1500 мм 
Розміщення: горизонтальне на древко 
Макет: згідно макетів замовника 
Матеріал: атлас 
Друк: 2-х сторонній 
Спосіб кріплення: кишеня для кріплення на древко 

28 мм 

штук 3 Виробник:  
 ТОВ «ОЛ прінт», 

Україна 
 

3. 
 

 

 

Древко для прапору 
Матеріал: нікельований метал 
Колір: нікельований метал  
Розмір: діаметр - Ø28 мм, довжина-2,4м 

шт. 6 Виробник:  
 ТОВ «ОЛ прінт», 

Україна 
 

 

 
 

 

 






