
28 квітня 2022 р.
ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

для проведення закупівлі обладнання і комплектуючих до нього для артшейного коворкінгу для
Пирятинської ТГ в рамках проекту «Розбудова ланцюжків доданої вартості у молочному та ягідному

кластерах Пирятинської громади для розширення економічних можливостей молоді і сільських
жителів та еко-орієнтованого зростання»

1. ЗАМОВНИК: Громадська організація “Інститут громадянського суспільства”

2. ПРЕДМЕТ ЗАКУПІВЛІ: обладнання і комплектуючі для артшвейного коворкінгу для
Пирятинської ТГ, Полтавська область.

3. ТЕРМІНИ ПОДАЧІ ПРОПОЗИЦІЇ: до 12 травня 2022 р.

4. ОЧІКУВАНИЙ ПЕРІОД НАДАННЯ ПОСЛУГ: до 15 червня 2022р

5. РОЗРАХУНОК: безготівковий розрахунок на розрахунковий рахунок юридичної особи чи
фізичної особи підприємця

6. ПЛАТНИК: Громадська організація “Інститут громадянського суспільства”

7. ОПИС ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ:

Найменування

Приклад
моделі  для
уточнення
технічних

параметрів
од.ви
міру К-ть

Технічні параметри

ЛОТ 1

Комплект обладнання
для прямого друку на
кольорових тканинах.

DGT 320
master

комл
пект

1 Принтер прямого друку, Програма керування
принтером, Термопрес планшетний, розмір
нагрівальної плити не менше 40х50 см, Текстильні
чорнила 100 мл х 5, Праймер для текстилю 100 мл,
Футболки текстильні 10 шт

ЛОТ 2

Швейна машина Bruce Ra 6N шт. 1

Висота підйому лапки 5-13 мм., Довжина стібка 5
мм, Кількість голок 1, Кількість ниток 2, Тип
машини 1-голкова швейна машина автомат для
легких-середніх матеріалів із закритим масляним
картером, напівсухою системою мастила та
чистою закріпкою



Швейна машина
NECCHI
NC-102D шт. 5

200 швейних програм, Петля в автоматичному
режимі (8 видів),Вбудований нитковдягач,
Горизонтальний човник, Функція електронного
налаштування розмірів петлі, Плавне регулювання
параметрів рядка,Максимальна довжина стібка 4,5
мм, Максимальна ширина стібка 7 мм. Можливість
шиття подвійною голкою, Позиціонування голки,
Швидка зміна притискної лапки, Регулювання
натягу ниток, Бічний обрізувач нитки, Посилений
транспортер просування тканини

Автоматизована
Швейно-вишивальна
машина

Janome
Memory

Croft 550E шт. 1

Загальна кількість операцій:160, Кількість типів
строчки:160, Швидкість, стібків/хв:860, Тип

човника:горизонтальний, Дисплей:РК

Распошивальная
машина

Janome
Cover

Pro8800
CPX шт. 1

7 видів швів, Збільшена платформа, Опція
автоналаштування петлювача, Вільний рукав,

Зручне заправлення ниток. Контроль якості рядка,
Швидкість до 1500 ст/хв

Оверлок

BRUCE
BRC-X5-3-3
2R/233 шт. 1

Промисловий оверлок 3-х нитковий
високошвидкісний з прямимо приводом та з
функцією позиціонування голки, Матеріал - Легкі,
Середні тканини, Масляний картер- Закритий,
Кількість ниток, шт- 3, Максимальна швидкість
шиття, ст/хв
6500

Масло для швейних
машин л 5

Манекен жіночий A
(42-52) шт. 1

Голки №80,90,100,110
(по 25 шт. кожного
номеру)

Schmetz
Jersey шт. 100

Голки для оверлока
№90

Schmetz
Jersey шт. 20

Голки для
ррозпошивалки
№80,90

Schmetz
Jersey шт. 20

Голка ручна 120-102
(1упак) Best шт. 10



Гладильний стіл

Wermac
C501
Professional
220v шт. 1

Промисловий прасувальний стіл прямокутного
типу зі збільшеною робочою поверхнею 140х70
см. Стіл оснащений підігрівом робочої поверхні і
вакуумним відсмоктуванням повітря.

ЛОТ 3

Парогенератор
Silter
SPR/MN200 шт. 1

Об'єм бойлера: 2 л, Напруга: 220 В, Потужність
бойлера: 1000 Вт, Тиск пари: 2,5 бар
Вихід пари: 70 г/хв, Робочий час: мінімум 3.5
годин, Потужність праски: 800 Вт

Праска електр. 3000
гр.

ST/B111
Silter шт. 1

Тип праски електричний Розмір підошви 122х225
мм Макс. Потужність 800 Вт Вага праски 3
Напруга 220 В Насадка для делікатних тканин.
Довжина мережевого шнура 2,5 м

Праска електр. 1800
гр. ST/B110 шт. 1

Тип праски Електричний, Розмір підошви 122х225
мм, Потужність 800 Вт, Вага праски 1,65 кг,
Напруга 220 В, Довжина мережевого шнура 2,5 м.

ЛОТ 4

Органайзер
пластиковий Алеана шт. 10

універсальний на 4 відділення (ящика) . Розмір -
265х185х260 мм

Ножиці для обрізки
ниток

Код
50-18658 шт. 10

Ножиці
Titanium
Ti914 шт. 10

Ножиці кравецькі 9 1/4 "(23,5 см)

Ножиці спіральні

Kretzer
spirale
classik 25 см
114525 шт. 2

Лінійка дерев'яна 100
см шт. 2

розшивач тканин шт. 10

шпулька пластикова шт. 50

Кравецькі шпильки
1000шт/2,8
см

пачк
и. 3

Сантиметрова стрічка
в боксі шт. 10

крейда - мило для шт. 20



кравця

Пістолет клейовий 80
Вт для стержнів 11
мм STHOR шт. 5

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Постачальник може запропонувати поставку обладнання в межах одного чи
обидвох ЛОТів, але не окремих одиниць запитуваного асортименту.

8. ВИМОГИ ДО ПОСТАЧАЛЬНИКІВ:

● Бути зареєстрованою суб‘єкти підприємницької діяльності (наявність реєстраційних
документів - виписка/витяг/свідоцтво про реєстрацію юридичної особи чи ФОП)

● Мати заявлений товар у наявності у вказаній кількості
● Можливість здійснити поставку товару до 15 червня у м. Пирятин, Полтавська обл
● Закупівля ттовару та послуг здійснюється без ПДВ. (Юридичні особи , що Є платниками ПДВ

повинні бути готові працювати за умовами згідно постанови КМУ від 15 лютого 2002 р. №
153)

● Можливість надати оригінали супроводжуючих документів з печаткою та підписом (договір
поставки, рахунок-фактура, видаткова накладна, тощо).

9. КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ КАНДИДАТІВ:

Наявність необхідних документів учасника закупівлі (виписка/витяг ФОП/ТОВ
чи іншої форми юридичної особи, копія документу, що підтверджує податковий
статус)

20

Наявний досвід роботи у відповідній сфері 10

Можливість здійснити доставку у вказаний строк за зазначеною адресою 10

Вартість товару 60

ВСЬОГО: 100

10. РЕЗУЛЬТАТИ  КОНКУРСУ: до 16.05.2022 включно.
11. Контактна особа з питань закупівлі: Марія Пелипенко, адміністративна менеджерка

проекту, csi@csi.org.ua 0989881612

ФОРМА ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ учасником закупівлі разом з формою цінової пропозиції міститься  у
ДОДАТКУ 2

Подати свою пропозицію разом з необхідними документами необхідно до 18:00 12 травня 2022 на
електронну адресу csi@csi.org.ua.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/153-2002-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/153-2002-%D0%BF#Text
mailto:csi@csi.org.ua
mailto:csi@csi.org.ua

