
13 червня 2022 р.
ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

для проведення закупівлі обладнання і комплектуючих до нього для шкільного садового
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 комплектуючих до нього для шкільного садового
коворкінгу для Пирятинської ТГ, Полтавська область.

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 моделі
для уточнення

технічних
параметрів

Од.
вимір

у К-сть Технічні параметри

ЛОТ 1

Мінітрактор Shifeng SF-350 L шт 1

Причіп самоскид до
мінітрактора ПСТ-1500 LUX шт 1

Грунтофреза навісна для
мінітрактора ФН-1.3Л шт 1

Культиватор для
мінітрактора КН-1.4 Л шт 1

Косилка роторна для
мінітрактора Wirax 1.25 шт 1

Обприскувач навісний
для мінітрактора Wirax шт 1



ЛОТ 2

Крапельний полив
НIRRO TAPE,

2500 м
компл

ект 1

крани для стрічки
крапельного поливу шт 100

заглушки для стрічки
крапельного поливу шт 100

ремонтники для стрічки
крапельного поливу шт 100

труба поліетиленова
водяна діаметр 25-35мм м 150

висоторіз бензиновий(для
обрізання гілок яблунь на
висоті) шт 1

Ящики для ягід та фруктів шт 200
Ящики пластикові перфоровані для ягід Ягідні
пластикові ящики для зберігання 600x400x115, 10к

ранцевий акумуляторний
оприскувач

типу
Обприскувач
ранцевий
Marolex Titan 16
л (P-16T) шт 1

збільшена штанга для
ранцевого обприскувача шт 1

фільтр до крапельного
поливу шт 3

інжектор для внесення
добрив та препаратів шт 3 відповідний до  закупленого обладнання

Дріт пластиковий 3 мм
для шпалер 2500 Polifort бухта 3

Сітка зварна Преміум
ОЦ+ПВХ для огорожі
садів рулон 9 750 метрів

Труба профільна 60х60х3
для стовпчиків огорожі м 500 по 2,5 мтери кожних 3 метри

ЛОТ 3



Шафа шокової (сухої)
заморозки Polair CR5-G шт 1

ЛОТ 4

Настільний токарний
верстат по металу

Holzmann ED
300ECO шт 1

Діаметр отвору шпинделя 20 мм, Хід пінолі 50 мм
Потужність двигуна S1 S6- 0.4 кВт 0.56 кВт
Діаметр обточування над станиною 180 мм, Діаметр
обточування над супортом 105 мм, Діаметр
трикулачкового патрона 80 мм, Діапазон оборотів
50-2500 про хв, Довжина обточування (РМЦ) 300 мм,
Конус пінолі МК2, Конус шпинделя МК3,
МЕТРИЧНЕ РІЗЬБА 0,5-2,5 мм, Напруга живлення
230 В, Поперечний хід супорта 70 мм, Поздовжній хід
супорта 275 мм, Гарантійний термін - 24 міс

ЛОТ 5

Спектрофотометр ЮНІКО 2100 шт 1

Спектральний діапазон довжин хвиль 325-1000 нм,
Смуга пропуску 5 нм, Оптична
система-Однопроменева, дифракційна решітка 1200
штрихів\мм, Похибка встановлення довжини хвилі - 2
нм, Повторюваність установки хвилі- 1 нм,
Фотометричний діапазон 0-125%Т, -0.1-2.5А, 0-1999С
(1-1999F),Фотометрична точність 0.004А –
0.5А,Розсіяне світло -<0.3% T; 340 нм – 400 нм
Стабільність - 0.002А\год; 500 нм, Відділення для
кювет- Достатнє для 2-х кювет до 100 мм.,Дисплей-
2-х рядковий, 9 знаків,Джерело світла- Вольфрамова
галогенна лампа,живлення230 В, Габарити, вага, 470
мм * 400 мм * 140 мм, 12 кг

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 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)

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


● 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

1. РЕЗУЛЬТАТИ  КОНКУРСУ: до 29.06.2022 включно.
2. 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.

mailto:csi@csi.org.ua
mailto:csi@csi.org.ua

