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Потенційним постачальникам

Запрошення до участі у відкритій закупівлі №5-02/23 від 14.02.2023р.

Волинський обласний благодійний фонд «Карігас Волинь» запрошує до участі у 
відкритій закупівлі промислової пральної машини для соціальної пральні за адресою 
Волинська обл. м.Нововолинськ, вул. Шахтарська, 286.

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі

(специфікація) 

1. Промислова пральна машина UniMac UY280* - 1 піт:
№п/и Назва характеристики Од.виміру Величина

1 Завантаження максимальне кг ЗО
2 Завантаження номінальне кг 28

Обєм барабану л 280
4 G- фактор 350
5 Функція акваочистки наявна
6 Характеристики мережі живлення В 380-415
7 Споживана потужність кВт 22
8 Електричний нагрів кВт 22
9 Швидкість віджиму об/хв 915

* під посиланням на конкретні торговельну .марку чи фірму, назву виробника, бренд або тип предмеї 
закупівлі, джерело його походження або виробника слід вважати в наявності вираз "або еквівалент".

Інші умови:
1) ціпа пропозиції повинна включати включати вартість доставки товарів на обєкт 

замовника та вартість монтажу (підключення);
2) терміни доставки товарів - до 40 календарних днів;
3) термін оплати - згідно умов договору;
4) гарантійний термін -12 місяців.
5) ціпова пропозиція повинна містити сертифікати якості на товар.
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• Відповідність вищевказаним вимогам, та характеристикам.

• Цінова пропозиція (цінова пропозиція учасника повинна включати усі витрати на 
доставку на обєкт замовника та витрати з монтажу).

Пропозиція учасника повинна містити:

1) копії реєстраційних та установчих документів:

- свідоцтво про державну реєстрацію у форматі pdf;
- копія Статуту або іншого установчого документу (засновницький договір, положення, і 
т.п.) та зміни до нього (у разі наявності) з відміткою державного реєстратора. У разі 
відсутності даної відмітки у складі пропозиції надати довідку із зазначенням коду 
доступу за допомогою якого замовник може отримати результат надання 
адміністративної послуги на сайті https://usr.minjust.gov.ua/content/get-documents. (Для 
юридичних осіб) у форматі pdf;

- копію наказу (інших документів) про призначення керівника та/або іншої особи 
уповноважених підписувати документи пропозиції та договору за результатами 
проведеної закупівлі у форматі pdf;

- повний Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — 
підприємців та громадських формувань, який має містити всі пункти відповідно до 
Єдиного державного реєстру (виняток можуть складати реєстраційні дії)» у форматі pdf;
- копія документу про статус платника податків (копія Свідоцтва або Витяг з реєстру 
платника податку на додану вартість (у разі якщо Учасник є платником податку на 
додану вартість), копія Свідоцтва або Витяг з реєстру про сплату єдиного податку (у разі, 
якщо Учасник є платником єдиного податку) у форматі pdf;
- сертифікат на кожне найменування товарів у форматі pdf;

2) комерційну пропозицію;

3) технічну частину (технічну специфікацію).

Пропозицію необхідно надати на електронну пошту logist@volyn.caritas.ua не 
пізніше 16.02.2023р. Оригінали документів просимо направити на адресу Волинська 
обл. м.Нововолипськ Нова Пошта Відділення №1, отримувач ВОБФ «Карітас-Волинь» 
ЄДРПОУ 36875782, тел. 0673611271, Володимир Кметь.

З повагою,

Директор ВОБФ «Карітас- Волиі Володимир Кметь
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