3 травня 2022 р.
ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
для проведення закупівлі обладнання, інструментів комплектуючих та витратних товарів для
навчання ДМД/ПМД для медичних працівників та цивільного населення, а також навчання з
цивільної оборони 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, інструменти комплектуючі та витратні товари для
навчання ДМД/ПМД для медичних працівників та цивільного населення, а також навчання з
цивільної оборони у Пирятинській громаді.
3. ТЕРМІНИ ПОДАЧІ ПРОПОЗИЦІЇ: до 17 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:
ЛОТ 1 Тактична аптечка (combat/tactical IFAK) 2 ШТ
Найменування (вміст
аптечки)

Од.
виміру К-сть1

Технічні параметри

Кровоспинний турнікет
(Combat Tourniquet)

шт

2

типу CAT, SOFTT-W, SAM XT, Січ
сині – для тренування

Компресійний бандаж

шт

2

6” або 4”: The Emergency Bandage (Israeli Bandage) або
NAR Emergency Trauma Dressing або OLAES modular
bandage або аналоги

Кровоспинний бинт (не
гранули!)

шт

2

Quickclot Combat Gauze або Celox Z-Gauze (бажано
10ft) або Celox Rapid Z-Gauze (бажано 10ft) або
ChitoSAM 100 Hemostatic Z-Fold Dressing або HemCon
ChitoGauze XR Pro Hemostatic Dressing

Шина SAM

шт

1

1

Кількість вказана загалом - не в кожну аптечку, а загальна кількість

Термоковдра

шт

2

Косинка фіксуюча медична

шт

2

Стропоріз або атравматичні
ножиці для одягу

шт

2

Требука носогорлова
(ротогорлова)

шт

2

Оклюзійна наліпка

шт

2

упаковк
а

1

Протиопікова пов‘язка /
Burn dressing

шт

2

Медичний скотч на тканевій
основі / Surgical tape

шт

2

Голка для декомпресії легень
/ Decompression needle

шт

1

Лейкопластир

шт

2

1смх500см (котушковий)

Бинт марлевий
нестерильний

шт

2

5м х 5см

Од.
виміру

К-сть

Нітрилові або вінілові
рукавички

Найменування

типу Halo, HyFin Vent, Fox Chest Seal, SAM Medical
Chest Seal або аналоги

Технічні параметри

ЛОТ 2
Ноші

шт

5

Санітарна сумка

шт

2

бинт ГЕМОстатичний

шт

5

м’які, напівм’які, складані, жорсткі,
уніфіковані у комплекті з лямками (кожного
виду по 1 одиниці)

МАНЕКЕН для СЛР

шт

2

Тренувальний Автоматичний
дефібрилятор

шт

1

Манекен тренувальний для
тампонування ран

шт

2

Набір шин гнучкі різних розмірів і
різного призначення (для верхніх,
нижніх кінцівок)
Дихальний мішок для штучної
вентиляції легень

шт

Система імітації рани (набір
моделей імітації ран та ушкоджень)

шт

Комір шийний іммобілізаційний

шт

1

шт

1
1
1
ЛОТ 3

Пакет
перев’язувальний
індивідуальний

шт

15

Затискач кровоспинний прямий

шт

15

Серветки антибактеріальні

шт

30

Індивідуальний протихімічний
пакет

шт

15

Бинт для тампонади ран (
гемостатичний)

шт

15

типу ІПП-8

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Постачальник може запропонувати поставку обладнання в межах одного чи
ВСІХ 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 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 підписом т апечаткою (якщо
використовуєте) (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 18.05.2022 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 17 травня 2022 на
електронну адресу csi@csi.org.ua.

