
28 квітня 2022 р.
ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

для проведення закупівлі обладнання і комплектуючих до нього для інноваційного 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 для Інноваційного 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.
вимір

у К-сть Технічні параметри

ЛОТ 1

Тарілчасто-стрічковий
шліфувальний верстат

Scheppach BTS
800 шт. 1

Розмір шліфувальної стрічки: 100x915
мм, Кількість оборотів: 2850 об/хв,
Потужність не менше , Вт: 370 Вт

Гравер ручний з набором
інструменту 218 шт. в
пластиковому кейсі

компл
ект 1

Споживана потужність не менше 170 Вт
Максимальна кількість обертів - 35000
об/хв
Гарантійний термін: 12 міс.
Живлення:Мережа 220В

ЛОТ 2

Плата XBee Explorer Serial шт 2 типові для виробу даної моделі

Модуль XBee 3 (XB3-24Z8PT) шт 12 типові для виробу даної моделі

Дослідн. модуль XBee Explorer Regulated шт 2 типові для виробу даної моделі



Плата розробника XBee3 Thing Plus шт 2 типові для виробу даної моделі

Набір для початківців Arduino Advanced
Study Kit шт 10 не менше 37 найменувань в комплекті

Навчальний набір Super Arduino Starter Kit шт 10 не менше 37 найменувань в комплекті

3х-осьовий акселерометр ADXL345 шт 16 типові для виробу даної моделі

Набір для збирання цифрового осцилографа
DSO138 з корпусом шт 1 типові для виробу даної моделі

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

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


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.

mailto:csi@csi.org.ua

