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ПРАЙС-ЛИСТ
засобів за проєктом «Інформаційне забезпечення закладу
загальної середньої освіти» на 2020 рік
Розділ 1.

Шкільний бібліотечно-інформаційний центр
(кабінетна поставка)

Назва інформаційного продукту
1. АВТОМАТИЗОВАНА БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНА
СИСТЕМА «ШБІЦ-інфо»

Станом на 01.01.2020 р.
Ціна
грн

ПДВ
грн.

Вартість,
грн

10000,00

2000,00

12000,00

9000,00

1800,00

10800,00

1500,00

300,00

1800,00

Електронна бібліотека для школи у формі бази даних. Включає 5
підсистем: навчальної, виховної, розвивальної, адміністративного
управління школою, бібліотечно-інформаційного обслуговування.
Містить 18 тисяч документів. Підготовлена централізовано для всіх
шкіл. Тлумачиться як «зовнішня» по відношенню до навчального
закладу.

2. АВТОМАТИЗОВАНА БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНА
СИСТЕМА «ШБІЦ-облік»
Комп’ютерний пакет програм для створення у школі своєї електронної бібліотеки на основі наявного бібліотечного фонду (електронний каталог), а також для автоматизації його бухгалтерського
обліку. Система дозволяє розширювати інформаційний фонд за
рахунок електронних ресурсів, освітніх доробок учителів і школя-рів.
Вона тлумачиться як «внутрішня».
Важливо! Кожна школа отримує можливість створення власної
інформаційної бази для своїх освітніх потреб.
3. ТЕХНОЛОГІЯ АВІЗО
(активного випереджувального інформаційного забезпечення і
обслуговування)
Забезпечує побудову у школі бібліотечно-інформаційного обслуговування на новому принципі – випереджувальної активності
бібліотекаря. Реалізується нова схема руху інформації: замість «користувач шукає інформацію» пропонується «інформація знаходить
користувача». Здійснюється поставка основного документа «Інформаційний порадник» (на рік) та експлуатаційної документації.
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Продовження розділу 1
Ціна
грн

ПДВ
грн.

Вартість,
грн

9500,00

1900,00

11400,00

Експозиційні банери
Золоті списки (початкова і основна школа)
Літературне читання (2-4 класи)
Твори української літератури (5-11 класи)
Твори зарубіжної літератури (5-11 класи)
Українські сучасні літератори – дітям (2-4 класи)
Визначні українські художники

2800,00

560,00

3360,00

Спискові альбоми
Золоті списки (початкова і основна школа)
Літературне читання (2-4 класи)
Твори української літератури (5-11 класи)
Твори зарубіжної літератури (5-11 класи)

1200,00

240,00

1440,00

Читацькі альбоми
Українська і зарубіжна література. Початкова школа
Українська і зарубіжна література. Основна школа
Українська і зарубіжна література. Старша школа

1500,00

300,00

1800,00

Виставкові комплекти
Краща сучасна література (мистецький альбом № 56)
Український живопис: кращі твори (мистецький альбом № 57)

2000,00

400,00

2400,00

Учительські кодекси
Початкова школа
Основна школа
Старша школа

1200,00

240,00

1440,00

800,00

160,00

960,00

30000,00

6000,00

36000,00

Назва інформаційного продукту
4. НОВЕ БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ
Оновлення середовища: поставка до школи великого комплекту
сучасних засобів і матеріалів, які наповнюють новим змістом бібліотеку, класи, коридори. Серед них: експозиційні банери, стелажні
альбоми, виставкові комплекти. У тому числі:

Календар
державних свят, знаменних і пам’ятних дат

Всього за поставку:

Примітки:
1. Вартість поставки для малокомплектної школи (менше 100 учнів) складає 50% повної
вартості
2. Поставка передбачає встановлення АБІС на п’яти комп’ютерах. Встановлення на кожний
додатковий комп’ютер коштує 600 грн., в тому числі ПДВ.
3. Постачальник забезпечує безоплатне навчання бібліотекарів Правилам впровадження і
експлуатації автоматизованих систем обсягом 32 акад. години.
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