
13 червня 2022 р.
ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

для проведення закупівлі 3D принтерів для 3Д 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: два 3D принтери для шкільного 3D коворкінгу

3. ТЕРМІНИ ПОДАЧІ ПРОПОЗИЦІЇ: до 27 червня 2022 р.

4. ОЧІКУВАНИЙ ПЕРІОД НАДАННЯ ПОСЛУГ: до 15 серпня 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 моделей  для
уточнення технічних

параметрів
Од.

виміру К-сть Технічні параметри

3D принтер 3D-принтер FLYINGBEAR
GHOST 5

шт 2 Обсяг друку: (не менше) 255x210x200 мм
Екструдерів - мінімум 1
Температура екструдера - 260 °C
Висота шару:мін. - 0,05 мм
Нагрівається платформа: Так
Підключення SD card, USB, Wi-Fi
Матеріали - ABS, PLA

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 до дати поставки
● Можливість здійснити поставку товару до 15 серпня 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).

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


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 29.06.2022 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 27 червня 2022 на
електронну адресу csi@csi.org.ua.

Голова
ГО «Інститут громадянського суспільства» Р. А. Ткачук
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