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ВСЕУКРАЇНСЬКА БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
«КОНВІКТУС УКРАЇНА» 

 

10 червня 2022 р. 
ОГОЛОШЕННЯ 

про проведення конкурсних торгів 
(далі – „Оголошення”) 

 
 
Всеукраїнська благодійна організація «КОНВІКТУС УКРАЇНА» (далі – «Організатор») 

оголошує конкурсні торги (тендер) на закупівлю та адресну доставку інвентаря 
(побутова техніка) для забезпечення реалізації проектів Організації. 

 
Конвіктус Україна – це неурядова організація, місією якої є формувати здорове, 

безпечне, толерантне суспільство через впровадження інноваційних проєктів, 
моделей, послуг у соціальній сфері та системі громадського здоров’я. Вже 15 років 
ми є надійним партнером державних установ та громадських організацій у 
реалізації програм протидії ВІЛ-інфекції, туберкульозу, іншим соціально 
небезпечним хворобам; допомоги жінкам, які постраждали від насильства, 
вразливим підліткам та дітям.  
 
 Джерело фінансування закупівлі  
 
Закупівля здійснюється в рамках проєкту, який реалізовується ВБО «Конвіктус 
Україна» в рамках Благодійної програми «СОС Діти. Програма екстреної допомоги» 
Міжнародної благодійної організації «Благодійний фонд «СОС Дитячі Містечка» та з 
метою надання допомоги особам, які постраждали в наслідок воєнних дій, що 
розпочались 24.02.22 на території України, та/або перебувають у складних життєвих 
обставинах в рамках потреби одержувача. 
А також в рамках регіонального проєкту «Стійкість сервісів для ключових груп у регіоні 
Східній Європі та Центральній Азії» (#SoS_project 2.0), що реалізується консорціумом 
організацій, під керівництвом МБФ «Альянс громадського здоров'я» у партнерстві з 
БО «100% Життя», за фінансової підтримки Глобального фонду для боротьби зі 
СНІДом, туберкульозом та малярією, а також всіх проектів Організації, що 
реалізуються за кошти грантів (субгрантів). 
 

Адреса для листування: 01024, Київ-24, а/с № 133 
р/рах.: 26000010043333 в АТ «УКРЕКСІМБАНК» м. Києва 

МФО 322313, ЄДРПОУ 35210880 
(044) 592 58 47 • www.convictus.org.ua • info@convictus.org.ua 

 

mailto:info@convictus.org.ua
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Предмет закупівлі: 
Найменування необхідних товарів зазначені у Додатку 1 до Тендерної пропозиції. 
Порядок розрахунків: безготівковий розрахунок, 100% передоплата.  
Термін постачання товарів: з червня до 31 грудня 2022 року. 
Територія виконання замовлення: м. Київ, Київська область, м. Полтава, м. Кривий 
Ріг, м. Черкаси 
Увага! Поставка товару повинна здійснюватися транспортом постачальника та за 
рахунок постачальника. 
 

Обов’язкові технічні вимоги до учасників 

Документи, які 
підтверджують 

відповідність 
вимогам 

Надавач послуг має забезпечувати доставку товарів на 
адреси, вказані замовником, здійснювати завантаження і 
розвантаження автомобіля власними силами 

1) М. Київ, Деснянський р-н, вул. Сержа Лифаря, буд. 20 
2) М. Київ, Дніпровський р-н, бул. Перова, буд. 56 
3) Київська область, м. Васильків, вул. Декабристів, 135 
4) м. Кривий Ріг, вул. Дніпровське Шосе 20В  
5) м. Черкаси, вул. Репіна, 12/1 
6) м. Полтава, вул. Монастирська, 32 А 

 

Тендерна 
пропозиція  

Безготівковий розрахунок Тендерна 
пропозиція 

Гарантійні талони на техніку Тендерна 
пропозиція 

До вартості товарів має бути включена адресна доставка та 
вантажно-розвантажувальні роботи 

Тендерна 
пропозиція 

 
Обов’язкові 

кваліфікаційні 
вимоги до 
учасників 

Документи, які підтверджують  
відповідність вимогам 

Право на 
здійснення 
господарської 
діяльності 

•  підприємства (ТОВ, ПАТ, ПрАТ, ПП тощо) - копію 
Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (для 
зареєстрованих до 07.05.2011 року, якщо їм не було 
видано Виписку) або копію Виписки з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; 
• копію Витягу з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань, в якому зазначаються основні види діяльності, 
копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на 
додану вартість (або копію Витягу з Реєстру платників ПДВ) 
та/або копію Витягу з реєстру платників єдиного податку 
(для зареєстрованих з 01.01.2014 року), або копію довідки з 
податкового органу про обрання системи оподаткування 
та ліцензії (якщо вид діяльності ліцензується); 
• фізичної особи - підприємця (ФОП) на єдиному 
податку – копію Свідоцтва про державну реєстрацію (для 
зареєстрованих до 07.05.2011 року, якщо їм не було 
видано Виписку) або копію Виписки з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
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громадських формувань, а також копію Свідоцтва 
платника єдиного податку або копію Витягу з Реєстру 
платників єдиного податку, а також копію платіжки про 
сплату єдиного податку за попередній/поточний період; 
• фізичної особи - підприємця (ФОП) на загальній 
системі оподаткування – копію Свідоцтва про державну 
реєстрацію (для зареєстрованих до 07.05.2011 року, якщо 
їм не було видано Виписку) або копію Виписки з Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань, копію Свідоцтва 
про реєстрацію платника податку на додану вартість або 
копію Витягу з Реєстру платників ПДВ (за наявності). 

 

ФОРМУВАННЯ ЦІНИ 

Закупівля послуг, передбачених предметом закупівлі, за кошти 
субгрантів, наданих відповідно до програм Глобального фонду для 
боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні, здійснюється без 
ПДВ (відповідно до положень п. 26 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу 
України та постанови Кабінету Міністрів України від 17.04.2013 р. № 284, тимчасово, 
на період виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, 
туберкульозом та малярією в Україні, що виконуються відповідно до закону, 
звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання на 
митній території України товарів (крім підакцизних) та надання послуг, якщо такі 
товари/послуги оплачуються за рахунок грантів (субгрантів), наданих відповідно до 
програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в 
Україні, що виконуються відповідно до закону). 

Закупівля іншої частини послуг, передбачених предметом закупівлі, за 
кошти інших донорів, може здійснюватись з ПДВ. 

УМОВИ ТА ПОЛОЖЕННЯ 

ВБО «КОНВІКТУС Україна» у рамках благодійної програми «СОС ДІТИ. 
ПРОГРАМА ЕКСТРЕНОЇ ДОПОМОГИ» та договору із міжнародною благодійною 
організацією БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «СОС ДИТЯЧІ МІСТЕЧКА» шукає партнера для 
закупівлі інвентаря (побутова техніка) та адресної доставки його в центри 
надання послуг для забезпечення базових потреб клієнтів - осіб/родин з дітьми. 
 
Територія виконання замовлення: Київ, Київська область м. Васильків 
 
Загальний обсяг: 30 найменувань на місяць; 240 на весь термін реалізації 
проєкту (з моменту підписання договору по грудень 2022 року включно). 
 
У рамках рамках регіонального проєкту «Стійкість сервісів для ключових груп у 
регіоні Східній Європі та Центральній Азії» (#SoS_project 2.0), що реалізується 
консорціумом організацій, під керівництвом МБФ «Альянс громадського 
здоров'я» у партнерстві з БО «100% Життя», за фінансової підтримки Глобального 
фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією шукає партнера 
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для закупівлі інвентаря (побутової техніки) та адресної доставки його (без ПДВ) в 
шелтери/притулки, які приймають клієнтів проекту, а саме ВПО. 
 
Територія виконання замовлення: м. Полтава, м. Кривий Ріг, м. Черкаси 
 
Загальний обсяг закупівлі: 150 000,00 грн. 
 
Учасники можуть подаватись як на усі лоти, так і на будь-який один лот. 
 
УВАГА! Товар повинен містити маркування на державній мові, не бути 
виготовленим в російській федерації та білорусії. 
 
Умови оплати: буде здійснюватись частинами відповідно лотам.  

СКЛАД ТЕНДЕРНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ 

1. Тендерна пропозиція у формі Додатку 1 до Тендерної пропозиції, 
комерційної пропозиції, офіційного листа; 

2. Документи, які підтверджують відповідність технічним та кваліфікаційним 
вимогам (див. таблиці вище); 

3. Також, просимо додати до Вашої тендерної пропозиції будь-які інші 
документи, що, на Вашу думку, можуть бути корисними для оцінки пропозиції 
(наприклад, рекомендаційні листи, тощо). 

 
Посадові особи Організатора, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками 
Вісангірієва Олена, менеджер з закупівель,  
тел. 067 290 9097, 044 592 58 47,  
e-mail convictuszakup@gmail.com  
 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ТЕНДЕРНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ 

1. Учасники мають подавати пропозиції у письмовому вигляді 
кур‘єрською поштою. Тендерні пропозиції, що надійдуть електронною поштою, 
можуть розглядатися, в умовах воєнного стану (Указ Президента України №64/2022 
від 24 лютого 2022 року «Про введення воєнного стану в Україні»). 

 
2. Всі копії будь-яких документів, що включаються в тендерну пропозицію, 

мають бути обов’язково завірені підписом учасника, а якщо учасником є юридична 
особа або ФОП, що використовує у своїй господарській діяльності печатку, то 
печаткою та підписом уповноваженої особи. До тендерної пропозиції повинні 
додаватись документи, які посвідчують право такої уповноваженої особи підписувати 
тендерну пропозицію (наказ про призначення керівника або довіреність) (зазначена 
вимога стосується лише юридичних осіб). 

 
3. Надані копії документів мають бути розбірливими та якісними. 
 
4. Відповідальність за достовірність наданої інформації в своїй тендерній 

пропозиції несе учасник. 
 
5. Строк дії тендерної пропозиції повинен становити не менше 30 

календарних днів з дати розкриття тендерних пропозицій.  

mailto:convictuszakup@gmail.com
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6. У разі, якщо тендерна пропозиція надійшла після спливу кінцевого 

терміну приймання тендерних пропозицій, то конверт з такою тендерною 
пропозицією не розкривається та не розглядається.  

 
7. До участі у оцінці тендерних пропозицій Комітетом із затвердження 

закупівлі Організатора допускаються тендерні пропозиції, які повністю відповідають 
умовам цього Оголошення.  

 
Підписанням та поданням своєї тендерної пропозиції учасник погоджується з 

наступним: 
• Учасник ознайомлений з Кодексом поведінки постачальників 

(http://network.org.ua/projects/nuo/purchase.php ). 
• участь у закупівлі пов’язаних осіб або ж змова учасників конкурсних торгів 

забороняється. У разі виявлення таких фактів, результати закупівлі буде відмінено або 
договір з відповідним постачальником буде достроково розірвано в 
односторонньому порядку з поверненням всього отриманого таким 
постачальником за договором та відшкодуванням збитків завданих Організації. 

 

ТЕНДЕРНІ ПРОПОЗИЦІЇ ПРИЙМАЮТЬСЯ ЗА АДРЕСОЮ 

- у паперовому вигляді на ім’я Вісангірієвої Олени Юріївна, тел  067 290 90 97 НП 
№295 м. Київ  

 
- у електронному вигляді пропозиції  повинні надсилатись в електронному 

вигляді (PDF або скан) на електронну адресу convictuszakup@gmail.com  
 

  

КІНЦЕВИЙ ТЕРМІН ПРИЙМАННЯ ТЕНДЕРНИХ ПРОПОЗИЦІЙ  

 «17» червня 2022 року, до 17 год. 00 хв. за київським часом. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://network.org.ua/projects/nuo/purchase.php
mailto:convictuszakup@gmail.com
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Додаток 1 до Тендерної пропозиції 
 

ЛОТ 1 
Побутова техніка  

м. Київ, Деснянський р-н, вул. Сержа Лифаря, буд. 20 (10 шт/найменувань) 
м. Київ, Дніпровський р-н, бул. Перова, буд. 56 (10 шт/найменувань) 

Київська область, м. Васильків, вул. Декабристів, 135 (10 шт/найменувань) 
 

№ 
н/р 

Найменування Кіл-ть Вартість, 
грн. з ПДВ 

1 Електорчайник 
Матеріал корпусу - нержавіюча сталь 
Об'єм - 1,5 л 
Тип нагрівального елемента - прихований 
(диск) 

30   

2 Інфрачервоний нагрівач 
Максимальна потужність 1200 ВТ 
Площа обслуговування 15 кв м 
Габарити 25,5х50х12 см 
Вага 1 кг 
Керування механічне 

30   

3 Настільна плита 
Тип - електрична 
Кількість комфорок - 1 
Тип керування - поворотні перемикачі 
тип нагрівальних елементів - чавуння млинці 
діаметр комфорки - 15,5 см 
Габарити - 21х21х5 см 
Захист від перегріву 

30   

4 Горілка газова 
(газовий примус/газова плита портативна) 
Витрати пального - 100г/год 
Паливо - газ (пропан/бутан) 
Особливості - п'єзопідпалювання 

30   

5 Праска  
Покриття підошви - керамічне 
Оснащення:  автоматична подача пари, 
автоматичне відключення, регулювання подачі 
пари, самоочищення від накипу 

30   

6 Блендер 
Потужність 300 ВТ 
Тип - заглибний 

30   

7 Міксер 
Тип - ручний 
Зі змінними насадками 

30   

 
Список необхідних товарів 

(список не є остаточним, може змінюватись протягом дії угоди 
 

Організація не переслідує обрання конкретної торгової марки 
 

Організацією приймаються пропозиції на товари, які мають подібні 
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характеристики і забезпечують результати, які є еквівалентними або 
кращими за ті, які необхідні 

 
Умови виконання та доставки замовлення 

 1. 
Вартість доставки замовлення повинна 
включатись у вартість товару   

 2. Швидкість доставки замовлення, днів    

3. 
Вантажно-розвантажувальні роботи 
повинні включатись у вартість товару   

 
Дата: ________________ 2022 р. 
 
 
 
    
[підпис] [що виступає у якості] 
 
Що має належні повноваження на підписання Заявки від імені та за дорученням 
___________________________________________________________________________ 
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ЛОТ 2 
Побутова техніка 

м. Кривий Ріг, вул. Дніпровське Шосе 20В  
 

№ 
н/р 

Найменування Кіл-ть Вартість, 
грн. без 
ПДВ 

1 Мікрохвильова піч     
  Тип: звичайна (соло) Об'єм: 23 л Потужність:800 Вт 

Керування: механічне Дверцята:  відкидні Спосіб 
відкривання дверцят: кнопка Кількість рівнів потужності: 7 
Діаметр поворотного столу:  28,8 см Гриль: немає 
Особливості:  звуковий сигнал відключення Додаткові 
характеристики: робоча камера (ШxВxГ) – 330 x 211 x 
324 мм, споживана потужність (мікрохвилі) – 1150 Вт, 
джерело живлення – 230 В/50 Гц Режими роботи:  
розігрів, розморожування Базовий колір: білий. 

2   

2 Настільна плита  
Тип - електрична  
індукція 
1 комфорка 

3   

3 Холодильник 
Загальний об'єм:  311 л Система охолодження - No Frost  
Рівень шуму:  37 дБ 
Тип холодильника:  двокамерний  
Розташування морозильної камери:  нижнє  
Керування:  електронне  
Колір:  білий  
Особливості:сигнал відкритих дверей, 
суперзаморожування 

1   

4 Електрична сушка для білизни 
Температура нагрівання: 45-55 °C 
Потужність: 230 Вт 
Напруга: 220-240 В, 50 Гц 
Максимальне навантаження: 15 кг 
Кількість стрижнів/трубок основної секції: 8 
Кількість стрижнів/трубок додаткової секції: 6 x 2 
Тип під'єднання: євровилка із заземленням (Type-F) 
Розміри виробу у складеному вигляді: 1130 х 540 х 54 мм 
Довжина кабелю живлення 2 метри 
Захист підлоги від подряпин 
Ступінь захисту: IPX1 
Матеріал: Анодований алюміній 
Кількість стержнів/трубок:20 
Робоча довжина поверхні:12 
Швидке та рівномірне просушування білизни 
Безпечне використання 
Компактна конструкція 

2   
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5 Прасувальна дошка  
Основа стільниці:  суцільнометалева 
Матеріал чохла:  бавовна 
Оснащення:  підставка для праски, подовжувач із 
євророзеткою   
Висота:  95 см  
Ширина:  38 см  
Довжина:  120 см 

1   

6 Праска 1   

Тип -З парою 
Постійне подавання пари 
Об'єм резервуара для води 210 мл 
Довжина шнура 1.8 м 
Режим "Пара/Без пари" 
Вбудована система захисту від накипу Anti-Calc System 
Три діапазони температур: низька, помірна, висока 
Світловий індикатор роботи термостата 
360⁰ поворотний шнур 
Руків'я з накладками, які перешкоджають ковзанню 
Оснащення 
Габарити (ВхШхГ) 
13.3 x 26.7 x 11.1 см 
Потужність, Вт 1550 
Режими Вертикальне відпарювання 
Матеріал підошви Титан 

    

7 Кулер для води 1   

Тип встановлення 
підлоговий 
Основні функції 
Нагрівання 
Охолодження 
Розташування бутля 
Зовнішнє верхнє 
Спосіб наповнення 
Бутильована вода 
Габарити (ВхШхГ) 
260*1010*330 см 

    

 
Організація не переслідує обрання конкретної торгової марки 

Організацією приймаються пропозиції на товари, які мають подібні 
характеристики і забезпечують результати, які є еквівалентними або 

кращими за ті, які необхідні 
 
Умови виконання та доставки замовлення 

 1. 
Вартість доставки замовлення повинна 
включатись у вартість товару   

 2. Швидкість доставки замовлення, днів    

3. 
Вантажно-розвантажувальні роботи 
повинні включатись у вартість товару   

 
Дата: ________________ 2022 р. 
 
 
 



                                                                                                          Додаток 7 до Керівництва  

10 
 

    
[підпис] [що виступає у якості] 
 
Що має належні повноваження на підписання Заявки від імені та за дорученням 
___________________________________________________________________________ 
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ЛОТ 3 

Побутова техніка 
 м. Черкаси, вул. Репіна, 12/1 

№ н/р Найменування Кіл-ть вартість, 
грн. без 
ПДВ 

1 Пральна машинка 1   
Тип пральної машини 
З фронтальним завантаженням 
Спосіб встановлення Окрема (соло) 
Максимальне завантаження білизни 8 кг 
Тип двигуна Колекторний 
Клас енергоспоживання А+++ 
Максимальна швидкість віджимання, об/хв 
1400 
Технічні особливості З дисплеєм З парою 
Клас віджимання B 
Клас прання A 
Кількість програм 15 
Споживання води 48 л 
Споживання електроенергії 0.69 кВт*год 
Функції Попереднє прання 
Швидке прання + 
Очищення барабана 
Додаткове полоскання 
Блокування від дітей 
SteamCure (Функція пара) 
Габарити (ВхШхГ) 
84 х 60 х 50 см  

    

2 Мікрохвильова піч 1   
Колір Нержавіюча сталь 
Діапазон об'єму 23 
Спосіб встановлення 
Окрема 
Тип керування Механічне 
Тип відкриття дверцят 
За допомогою кнопки 
Ширина, см 49 
Глибина, см 35.9 
Діаметр поворотного столу 28.8 см 
Кількість рівнів потужності 7 рівнів 
розморозка 
Комплектація 
Потужність НВЧ 
800 Вт  

    

3 Електрочайник 2   
Матеріал корпусу - нержавіюча сталь 
Об'єм - 1,5 л 
Тип нагрівального елемента - прихований (диск) 

    

4 Пилосос 1   
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Тип пилососа Контейнерного типу (без мішка) 
Тип прибирання Сухе 
Довжина шнура 6 м 
Рівень шуму, дБ 77 
Об'єм пилозбірника, л 1.3 
Потужність Регулювання потужності 
Регулювання повітряного потоку 
Потужність 850 Вт 
Комплектація Вихідний фільтр Мікрофільтр 
Тип трубки Сталева телескопічна 
Технічні особливості Екодвигун Прогумовані колеса 
Додаткові особливості 
Збирає 99.9% пилу для оптимальних результатів 
очищення 
PowerCyclone 4 підтримує високу ефективність 
надовго 
Універсальна насадка для ретельного очищення 
Система фільтрації Super Clean Air утримує >99% 
частинок 
Зберігання аксесуарів у корпусі: зручно, завжди під 
рукою 
Габарити (ВхШхГ) 
40.8 х 26.5 х 23.9 см 

    

5 Фен 2   
Тип фену -звичайний, 2 режими 
Потужність 
2100 ВтВxШxГ218 x 95 x 298 мм 
Комплектація  
насадка концентратор, інструкція, гарантійний талон 

    

6 Електрична сушка для білизни  1   
Температура нагрівання: 45-55 °C 
Потужність: 230 Вт 
Напруга: 220-240 В, 50 Гц 
Максимальне навантаження: 15 кг 
Кількість стрижнів/трубок основної секції: 8 
Кількість стрижнів/трубок додаткової секції: 6 x 2 
Тип під'єднання: євровилка із заземленням (Type-F) 
Розміри виробу у складеному вигляді: 1130 х 540 х 54 
мм 
Довжина кабелю живлення 2 метри 
Захист підлоги від подряпин 
Ступінь захисту: IPX1 
Матеріал: Анодований алюміній 
Кількість стержнів/трубок:20 
Робоча довжина поверхні:12 
Швидке та рівномірне просушування білизни 
Безпечне використання 
Компактна конструкція 

    

7 Настільна лампа  3   
 

Ширина 20 см  
Висота 25 см  
Глибина 16 см  
Потужність 60 Вт . 
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8 Варочна поверхня електрична  1   
Тип нагрівальних елементів (конфорки) 
Hi-Light 
Діаметр і потужність конфорок 
Передня права конфорка: діаметром 145 мм, 
потужністю 1200 Вт 
Передня ліва конфорка: діаметром 180 мм, 
потужністю 700/1700 Вт 
Задня права конфорка: діаметром 180 мм, 
потужністю 1800 Вт 
Задня ліва конфорка: діаметром 145 мм, потужністю 
1200 Вт 
Функції 
Індикатор залишкового тепла 
Захист від дітей 
Захист від переливу 
Програматор 
Рамка за периметром 
Особливості Склокераміка EuroKera 
Двоконтурна зона нагрівання  
Кількість ступенів потужності 9 
Максимальна потужність підключення 5900 Вт 
Розміри ніші для вбудовування (ВхШхГ) 
5 х 56 х 49 см 

    

9 Плита електрична 1   
Тип плити Електрична 
Тип управління Механічне 
Тип варильної панелі Електрична 
Матеріал основи Емаль 
Кількість конфорок / зон нагріву 4 
Тип зон нагріву Чавунні млинці 
Передня ліва конфорка Потужність 1 кВт 
Передня права конфорка Потужність 1 кВт 
Задня ліва конфорка Потужність 1,5 кВт 
Задня права конфорка Потужність 1,53 кВт 
Тип духової шафи Електричний 
Об'єм духовки 58 л 
Кількість програм 1 
Конвекція Ні 
Освітлення духовки Так 
Кількість шибок в дверцятах 2 
Місце для зберігання посуду Так 
Матеріал кришки Метал 
Колір виробника Білий 
Габарити (ВхШхГ) 85 х 60 х 60 см 
Комплектація Деко Решітка  

    

10 Витяжка 1   
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Тип витяжки Декоративна 
Вид Т-подібна 
Продуктивність 900 куб. 
Кількість швидкостей 3 
Кількість двигунів 1 
Режим роботи Відведення 
Тип управління Сенсорне 
Тип таймера Електронний 
Рівень шуму 64 дБ 
Світлодіодна лампа 
Кількість ламп освітлення 2 х 1,5 Вт 
Жировий фільтр Алюмінієвий 
Діаметр вивідного отвору (мм) 150 мм 
Ширина 60 см 
Габарити (ВхШхГ) 
56-104 x 60 x 50,8 см 

    

 
Організація не переслідує обрання конкретної торгової марки 

Організацією приймаються пропозиції на товари, які мають подібні 
характеристики і забезпечують результати, які є еквівалентними або 

кращими за ті, які необхідні 
 
Умови виконання та доставки замовлення 

 1. 
Вартість доставки замовлення повинна 
включатись у вартість товару   

 2. Швидкість доставки замовлення, днів    

3. 
Вантажно-розвантажувальні роботи 
повинні включатись у вартість товару   

 
Дата: ________________ 2022 р. 
 
    
[підпис] [що виступає у якості] 
 
Що має належні повноваження на підписання Заявки від імені та за дорученням 
___________________________________________________________________________ 
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ЛОТ 4 
Побутова техніка 

 м. Полтава, вул. Монастирська, 32 А 
 

№ н/р Найменування Кіл-ть вартість, 
грн. без 
ПДВ 

1 Пральна машина із сушкою 1   
Тип машини:  прально-сушильна  
Двигун:  інверторний  
Тип завантаження білизни:  фронтальний 
Максимальне завантаження білизни:  7 кг Клас 
енергоспоживання:  A+++ Клас прання:  A Клас 
віджимання:  A Ступінь автоматизації:  автоматична 
Максимальна швидкість віджимання:  1400 об./хв... 
Висота:  85 см Ширина:  60 см Глибина:  55 см  

    

2 Витяжка 1   
Тип витяжки:  плоска Тип монтажу:  вбудовуваний 
Керування:  кнопкове Режим роботи:  рециркуляція 
Продуктивність:  380 м.куб./год Освітлення:  лампа 
розжарювання Кількість двигунів:  1 Потужність 
лампи освітлення:  35 Вт Кількість ламп освітлення:  2 
Матеріал корпусу:  метал Фільтр:  багатошаровий 
вугільний + металевий Рівень шуму:  37,8 дБ Кількість 
швидкостей:  2 Потужність:  120 Вт Стиль:  
вінтажний. 
Ширина:  60 см Глибина:  50 см Діаметр патрубка 
повітропроводу:  120 мм  

    

3 Фен для волосся 2   
Тип фену -звичайний, 2 режими 
Потужність 
2100 ВтВxШxГ218 x 95 x 298 мм 
Комплектація  
насадка концентратор, інструкція,  

    

4 Праска 2   
Покриття підошви:  керамічне. 
Тип:  із подачею пари Потужність:  2400 Вт Матеріал 
підошви:  кераміка Оснащення:  автоматична 
подача пари, автоматичне відключення, 
регулювання подачі пари, самоочищення від накипу 
Режими:  вертикальне відпарювання, паровий удар 
(турбопара), постійна пара, розбризкування 
(спрей) Паровий удар:  180 г/хв Постійна подача 
пари:  40 г/хв Об'єм резервуара для води:  300 мл 
Додаткові характеристики:  режим 
енергозбереження, система "капля-стоп", носик 
Triple Precision, вбудований слайдер очищення від 
накипу Довжина мережевого шнура:  1,9 м  
Розмір:  12,1 х 14,3 х 29 см Висота:  12,1 см 
Ширина:  14,3 см Глибина:  29 см  

    

5 Холодильник 1   
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Загальний об'єм:  311 л Система охолодження:  No 
Frost Рівень шуму:  37 дБ Тип холодильника:  
двокамерний Розташування морозильної камери:  
нижнє Керування:  електронне Клас 
енергоспоживання:  A+ Енергоспоживання:  280 
кВт/рік Колір:  білий Особливості:  сигнал відкритих 
дверей, суперзаморожування 
 Компресор:  інверторний 
 Тип ручок:  приховані 
Розморожування холодильної камери:  No Frost 
Розморожування морозильної камери:  No Frost 
Об'єм холодильної камери:  213 л Об'єм 
морозильної камери:  98 л Кількість камер:  2 
Кількість компресорів:  1 Потужність 
заморожування:  12 кг/добу Матеріал полиць:  скло 
Кліматичний клас:  N, SN, ST Функції:  Multi Flow 
(багатопотокова система). 

    

6 Мікрохвильова Піч 1   
Модель:  ME81KRW-1 Тип:  звичайна (соло) Об'єм:  
23 л Потужність:  800 Вт Керування:  механічне 
Спосіб відкривання дверцят:  кнопка Дверцята:  
відкидні Внутрішнє покриття камери:  біокерамічне 
Кількість рівнів потужності:  7 Діаметр поворотного 
столу:  28,8 см Гриль:  немає  
Особливості:  звуковий сигнал відключення. 
Висота:  27,5 см Ширина:  48,9 см Глибина:  36,4 
см  

    

7 Плита електрична 1   
Тип плити:  електрична Тип духовки:  електрична Тип 
поверхні:  електрична Матеріал поверхні:  емаль 
Об'єм духовки:  69 л Клас енергоспоживання:  A 
Гриль:  ні Управління:  механічне Потужність 
конфорок:  ліва ближня 1 1,45 кВт, права дальня 1,8 
кВт Зони нагрівання:  електричні Таймер:  немає. 
Електрозапалювання:  ні Газ-контроль:  ні Кількість 
конфорок:  4 Кількість електричних конфорок:  4 
Перемикачі:  поворотні Функції:  верхнє нагрівання, 
нижнє нагрівання, нижнє + верхнє нагрівання 
Особливості:  підсвічування духовки, рецепти на 
дверці, відсік 
Кількість стекол дверцята: 2. 

    

8 Витяжка 1   
Модель:  MHX 60 IV Тип витяжки:  плоска Тип 
монтажу:  пристінний Керування:  кнопкове Режим 
роботи:  відведення/рециркуляція Продуктивність:  
360 м.куб./год Освітлення:  LED-лампа Кількість 
двигунів:  1 Потужність лампи освітлення:  4 Вт 
Кількість ламп освітлення:  1 Матеріал корпусу:  
метал Фільтр:  жировий алюмінієвий Рівень шуму:  
56-65 дБ Кількість швидкостей:  3 Потужність:  64 Вт  
Матеріал декору:  скло. 
Ширина:  59,5 см Глибина:  48 см Висота:  14 см 
Діаметр патрубка повітропроводу:  120 мм  

    

9 Кондиціонер 1   
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Тип:  спліт-система Монтаж внутрішнього блоку:  
настінний Компресор:  інверторний Максимальний 
повітрообмін:  500 м3/год Режими роботи:  
охолодження та обігрів Система фільтрації:  фільтр 
тонкої очистки, плазмовий фільтр Максимальна 
довжина трубопроводу:  15 м Максимальний 
перепад висот трубопроводу:  10 м 
Рекомендована площа обслуговування:  20 кв.м 
BTU:  7000 
Максимальна споживана потужність 
(охолодження/обігрів):  0,608/0,602 кВт 
Холодопродуктивність:  2,2 кВт Мінімальний рівень 
шуму:  дуже тихий Теплопродуктивність:  2,3 кВт 
Енергоощадність обігріву SCOP:  A Енергоощадність 
охолодження SEER:  A Тип холодагенту:  R410A 
Коефіцієнт енергоефективності охолодження:  3,61 
EER Коефіцієнт енергоефективності обігріву:  3,83 
COP Рівень шуму, внутрішній блок:  22/25/27/29 дБ 
Рівень шуму, зовнішній блок:  49 дБ. 
Розміри внутрішнього блоку (ВхШхГ):  27х71,3х19,5 
см Розміри зовнішнього блоку (ВхШхГ):  42,8х72х31 
см  

    

10 Хлібопічка 1   
Потужність:  650 Вт Максимальна вага випічки:  1000 
г Форма хліба:  прямокутна Особливості:  
антипригарне покриття форми, вибір кольору 
скоринки, оглядове вікно, таймер/відкладення 
старту Можливості:  вибір кольору скоринки, 
підтримання температури Кількість програм:  17 
Програми приготування хліба:  французький хліб, 
цільнозерновий хліб, солодка випічка, тісто 
дріжджове, без глютену, пшеничний хліб Інші 
програми:  основна Матеріал корпусу:  пластик 
Керування:  кнопкове Відкладений старт:  15 г 
Кількість лопатей для замісу тіста:  1. 
Висота:  31,77 см Ширина:  29 см Глибина:  29,8 
см  

    

11 БФП 1   
Тип пристрою:  БФП Призначення:  для дому та 
офісу Кількість кольорів друку:  1-кольоровий 
Максимальний формат друку:  B5 Технологія друку:  
лазерна. 
Підтримка фотодруку:  ні Вбудований факс:  ні 
Дуплекс:  ні Друк без комп'ютера:  так Інтерфейси:  
USB 2.0 Тип друку:  монохромний Максимальна 
роздільна здатність друку:  1200x600 dpi 
Максимальна швидкість ч/б копіювання:  12 стор/хв 
Час виходу першої копії:  12 сек Максимальна 
швидкість кольорового друку:  18 стор/хв. 
Глибина:  37,2 см Вага:  8,2 кг Висота:  25,4 см 
Ширина:  27,6 см. 

    

12 Електрочайник 7   
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Матеріал корпуса пластик 
Об'єм 1.7л 
Потужність 2150Вт 
Нагрівальний елемент диск 
Функції і особливості 
підсвітка; фільтр від накипу 
Основний колір чорний 

    

13 Мультиварка 1   
Об'єм, л 4 
Функції 3D-нагрів Йогурт Мультиповар Пароварка 
Підтримання температури 
Смаження 
Таймер відтермінування 
Тушкування 
Тип керування Кнопкове 
Тип нагріву 
ТЕН-нагрів 
Дисплей Є 
Кількість автоматичних програм 14 
Матеріал корпуса Нержавіюча сталь/пластик 
Потужність нагрівального елемента 980 Вт 

    

 
Організація не переслідує обрання конкретної торгової марки 

Організацією приймаються пропозиції на товари, які мають подібні 
характеристики і забезпечують результати, які є еквівалентними або 

кращими за ті, які необхідні 
 
Умови виконання та доставки замовлення 

 1. 
Вартість доставки замовлення повинна 
включатись у вартість товару   

 2. Швидкість доставки замовлення, днів    

3. 
Вантажно-розвантажувальні роботи 
повинні включатись у вартість товару   

 
Дата: ________________ 2022 р. 
 
    
[підпис] [що виступає у якості] 
 
Що має належні повноваження на підписання Заявки від імені та за дорученням 
___________________________________________________________________________ 
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Додаток 2 до Тендерної пропозиції 

Загальна інформація 
 

Будь ласка, заповніть таблицю нижче  
• заповнюється на фірмовому бланку учасника 

 
 

1. Повна назва учасника  
2. Юридична адреса учасника  
3. Фактична адреса учасника  
4 Електронна пошта  
5 Керівник компанії: посада, ПІБ  
6 Контактний номер телефону керівника   
7 Контактна особа з питань подання 

Заявки 
 

8 Номер телефону контактної особи  
9 Наявні технічні можливості  
10 Кількість персоналу  
11 Банківські реквізити  

 
 
 
Дата: ________________ 2022 р. 
 
 
    
[підпис] [що виступає у якості] 
 
Що має належні повноваження на підписання Заявки від імені та за 
дорученням   
 
 
 
 
 
 
 


	Загальна інформація

