3 травня 2022 р.
ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
для проведення закупівлі обладнання і комплектуючих до нього для фудпроцесингового
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
Пирятинської ТГ, Полтавська область.

для

фудпроцесингового

коворкінгу

для

3. ТЕРМІНИ ПОДАЧІ ПРОПОЗИЦІЇ: до 16 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
Од.
технічних
вимір
параметрів
у
К-сть

Технічні параметри

ЛОТ 1
Автоклав

"А40 electro"
(Универсальный)

шт

1

Матеріал корпусу- Харчова нержавіюча сталь - Aisi 304,
Спосіб нагріву- Електричний (універсальний), Мінімальне
завантаження- Від 1 баночки і більше Гарантія- 5 років,
Напруга мережі 220 В, Потужність 3 кВт, Об'єм 60 л,
Робоча температура 110 С - 120 С, Манометр 6 аТм
Робочий тиск 3,5 аТм, Максимальний робочий тиск 6 аТм,

Автоклав

Автоклав «ЧЕ-24»

шт

5

Матеріал корпусу - Чорна сталь, Спосіб нагріву - Газовий
(на відкритий вогонь). Мінімальне завантаження - Від 1
баночки і більше, Гарантія - 1 рік
ЛОТ 2

Конвекційна піч

APACH AD 46m
ECO

шт

1

Піч конвекційна AD46M ECO на 4 рівня з направляючими
600х400 мм і GN 1/1 працює в діапазоні температур від 30
до 280 ° C. Підключається до мережі з напругою 220В.
Потужність 3,4 кВт. Має функцію пароувлаженія. Одна

швидкість обертання вентилятора без автореверса.
Тістоміс інерційній

LORS VIBER
HYK5V з
фіксованою
вилкою

шт

1

Завантаження: 7 кг. Габарити: 600х230х550 мм. Вага: 25
кг. Потужність, кВт: 0.25 Напруга: 220В

Стіл виробничий

Техна 2000*500
мм з бортом і 2
полицями

шт

1

Виробник: Техна, Україна / Ширина, мм: 500 / Довжина,
мм: 2000 / Наявність полиць: 2 полки / Вага, кг: 32.00 /
Габаритні розміри (ДхШхВ), мм: 2000x500x850

Стелаж для
дозрівання хлібних
виробів

Техна
160*500*1800 на 4
полиці

шт

1

Ширина, мм: 600 / Матеріал поличок: Нерж. сталь AISI
430 / Довжина, мм: 900 / Вага, кг: 0.00 / Габаритні розміри
(ДхШхВ), мм: 900x600x1800

Зонт пристінний з
ТЕхна
жировловлювальним 1200*900*400
фільтром

шт

1

Виробник: Техна, Україна / Ширина, мм: 900 / Довжина,
мм: 1200 / Варіант розміщення: пристінний / Вага, кг:
30.00 / Габаритні розміри (ДхШхВ), мм: 1200x900x400

Холодильна шафа

arkto 0,5 s

шт

1

Холодильна шафа для зберігання продуктів 500 л.
Промисловий холодильник середньотемпературна 0 ... + 6
С. Кількість полиць: 5. Тип охолодження: динамічний.
Потужність: 0,35 кВт

Обладнання для
виготовлення сидру

"Казак рядовий" з
сухопарником і
охолоджувачем
дли виготовлення
автентичних
напоїв

шт

1

Тип- класичний апарат, Нагрівач- зовнішній, Обсяг
перегінного куба, 13 л,Зроблений із харчової нержавіючої
сталі AISI 304 товщиною 1,5 мм.

Подрібнювач
фруктів

Південь Сервіс
ПОФ4
електричний

шт

1

Тип приводу - Електродвигун (від мережі), Номінальна
напруга 220 В, Потужність двигуна 0.18 кВт. Потужність 400 кг/год

шт

1

Кошик внутрішній перфорований- діаметр 320 мм,
діаметр отворів у кошику 3 мм
матеріал нержавіюча сталь AISI430. Кошик зовнішній для
захисту від бризок: товщина 0,8 мм
діаметр 340 мм. Притискний диск- посилено 3 ребрами
жорсткості. Корпус - Посилена профільна труба 60*40 мм
та 40*40 мм. Порошкове фарбування. Заглушки на кінцях
труб. Домкрат - тиск 5 тон. працює у перевернутому стані.
Піддон Матеріал нержавіюча сталь
Основи піддону ОСБ-плита 16 мм габаритні розміри
Висота*Ширина*Глибина - 700*480*380 мм. Вага - 20 кг

Прес для соку

Ємкість для сока

шт

1

Ємність нержавіюча на 60 л. Розміри: Ø 400 мм, висота –
500 мм. Корпус ємності виготовлений із листа
нержавіючої сталі 0,7, днище ємності 0,8.
Хромовано-латунний кран-1,2.Ємності із плоским дном із
нержавіючої сталі AISI 304 DF 18/10 підходить для
зберігання дрібних, середніх та великих кількостей рідини

Бродильна харчова ємність

шт

1

висота – 390 мм; діаметр кришки – 380 мм; діаметр дна –
320 мм; колір білий; об'єм – 33 літри; матеріал – харчовий
пластик;

Пляшка під бугельну пробку

шт

100 Пляшка Homemade 0,5 л (прозоре скло) під бугельну
пробку

Бугельна пробка

шт

100 Бугельна пробка для пляшок.

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 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 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 16 травня 2022 на
електронну адресу csi@csi.org.ua.

