
Додаток 2
до тендерної документації

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

№
з/п Найменування Технічні характеристики Орієнтовний вигляд

Кількі
сть

(шт.)

Відповідніс
ть

1 Стіл
письмовий
однотумбовий

Стіл письмовий з шухлядами праворуч
Габаритні розміри: 1200х600х750 мм. 
Допускається 1-2 см різниці.
Виготовлено із ДСП ламінованої 18 мм; дно шухляд - ДВП
ламінована біла 3 мм.;
Фасади шухляд, стільниця - ПВХ-1мм, стійки, екран, полиця
- ПВХ-0,5мм.
Фурнітура: єврогвинти, ручки  меблеві хромовані, мініфікси,
роликові направляючі.
Можливі варіанти ДСП : світлі кольори ( типу Бук, Вишня та
інші).

5

2

Стіл
письмовий
двотумбов
ий

Розміри 1500х600х750 мм;
● Всі елементи столу виготовляються з ДСП класу

емісії Е1 товщиною 18 мм, оздобленої синтетичним
шпоном  з текстурою дерева;

● Торці кришки личкуються крайкою ПВХ товщиною
1 мм, торці інших елементів - крайкою ПВХ
товщиною 0,5 мм; Потрібно підсилити контроль
проклейки кромки ПВХ(товщиною не менш 1мм для
робочих поверхонь) виробів, що виготовляються
взимку;

● Шухляди та тумба мають металеві нікельовані
ручки

● Колір: світлий, погоджується з замовником,
відповідає кольору парт у класі.

7
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3

Крісло
офісне на
колесах

● Особливості Без підголівника, Обрезинені ролики, З
високою спинкою, Функція гойдання

● Матеріал оббивки кожзам, тканина
● Підлокітники пластик
● Хрестовина пластикова
● Максимальне навантаження 120 кг

4

4

Cтінка для
кабінету

● ДСП, 18 мм, класу емісії Е1; колір світлий,
погоджується з замовником

● ДВП ламіноване біле 3мм
● Крайкування виконане крайкою ПВХ 1мм і

0,5мм; Потрібно підсилити контроль проклейки
кромки ПВХ(товщиною не менш 1мм для
робочих поверхонь) виробів, що
виготовляються взимку;

● Фурнітура – єврогвинти
● Ручки меблеві хромовані
● Фасади рамочні зі склом

Стінка складається з 5 елементів

● Приставка до шафи з заокругленими полицями
403х403х2186, 1 елемент

● Шафа книжкова із скляними дверцятами, з
антресоллю, 802х403х2186 мм., 1 елемент

● Шафа для одягу з овальною штангою 2-дверна з
антресоллю (802х519х2186 мм), 1 елемент

● Шафа книжкова, з 2 шухлядами, 2-дверна, з
антресоллю, 802х403х2186 мм., 2 елементи.

Складові стінки:
5
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5 Стільці
дорослі

Стілець ІЗО чорний А-1.
Розмір - 55*55 см.,
висота - 81 см.
Каркас – метал, матеріал сидіння – тканина.
Колір тканини – чорний, сірий або темносиній.

10

6 Складні
стільці

Офісний складний стілець

База стільця – складна рама,
Каркас, ніжки - хромований металл
матеріал оббивки – шкірозамінник, колір - разні
глибина сидіння: 380 мм; ширина сидіння: 448 мм; висота:
800 мм
Допускається до 5 см різниці

9

7 Вішалка
для одягу

Підлогова вішалка для верхнього одягу

Висота: 1750 мм (+- 5-10 см)
Матеріал каркаса – метал
Має бути стійкою і вміщати принаймні 5 предметів
верхнбого одягу

15
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8 Обідній стіл зі
стільцями

Обідній комплект Стол + 4 стільця

Розмір стільниці 930 мм х 600 мм (+- 5 см), товщина 18 мм
(+-1-3 мм), всі кути закруглені. Стільниця виготовлена з
ЛДСП вищого сорту. Торці стільниці оброблені товстої 2-х
міліметрової пластикової кромкою.

Висота столу 750 мм(+-50 мм). Ніжки стола і стільців
виготовлені із хромованого металу.

- Діаметр стільців -  37 см (+-5 см)

3

9
Медична шафа
для зберігання
ліків

Верхня частина шафи засклена, з двома дверцятами та
розділена на три відділення двома металевими полицями.

Нижня частина – металева, виконана у вигляді двох сейфів.
Кожен сейф розділений металевою полицею.

Матеріал сталь із полімерним
покриттям

 скло

Габаритні розміри, мм 900х390х1600

Маса виробу, кг 64

Допустиме навантаження на
полицю, кг 10

Гарантійний термін експлуатації,
міс. 12

Термін служби (щонайменьше),
міс. 60

7
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10 Медикаментоз
ний столик

Тип опор   Колісні опори
Полиця  2 шт.
Тип конструкції   Збірно-розбірна
Максимальне навантаження на одну скриньку 25 кг
Максимальне навантаження на одну полицю 25 кг
Колісні опори 4 (шт.)
Ручки для переміщення візка 2 шт.
Максимальне навантаження на всю конструкцію 50 кг
Призначення Для хірургічних інструментів
Тип Медичний столик
габаритні розміри
Вага 10 кг
Довжина 660 мм
Ширина 430 мм
Висота 900 мм
Матеріал виготовлення
Матеріал каркасу  метал
Матеріал полиці ¦ скло

8

11 Тумбочка
приліжкова

Колір - білий
Матеріал виготовлення комоду
Стільниця ламінована ДСП (ЛДСП)
Корпус (каркас) ламінована ДСП
Фасади ламінована ДСП
Характеристики
Ширина комода 400 мм
Глибина комода 356 мм
Висота комода 664 мм

20

12

Стілець-туалет
з м'яким
сидінням
OSD-3104

Модель OSD-3104

Ширина сидіння, (см) 42

Висота сидіння від підлоги,
(см) від 45 до 61

Вага, (кг) 5,5

Максимальне навантаження,
(кг) 100

У комплекті санітарна ємність з кришкою

1
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13
Офісний
диван-лавка

Ширина 1200
Высота 750
Глубина 550
Материал корпуса ДСП

Наполнение
Пенополиурет
ан

2

14
Кушетка
медична

Максимально допустиме навантаження 150 кг
Тип опор  Ніжки
Підголівник Регульований
Кількість секцій  2
Матеріал каркасу  метал
Оббивний матеріал   штучна шкіра
Спосіб регулювання підголівника механічний
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ
Довжина 1900 мм
Ширина 58 мм
Висота 53 мм
Вага: 23 кг

4
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15
Шафа для
одягу

Ширина, см
Глибина, см
Висота, см
Колір
Матеріал основи
Матеріал фасаду
Поверхня
Кількість стулок
Дверцята
Призначення зберігання

8

Запропонований учасником товар повинен відповідати таким вимогам:

1. Вимоги щодо якості товару повинні бути підтверджені Сертифікатом якості або іншим подібним документом на матеріали, з яких виготовляються меблі, що підтверджує
відповідність товару вимогам, встановлених до нього загальнообов’язковими на території України нормами і правилами та повинен бути оформлений відповідно до вимог
чинного законодавства України (надати копії відповідних документів у складі тендерної пропозиції та при поставці).

2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був у використанні, в тому числі на виставках (надати гарантійний лист у складі тендерної
пропозиції).

3. Товар повинен бути виготовлений не раніше 2021 року.

4. Доставка товарів здійснюється транспортом постачальника, завантажувально-розвантажувальні роботи проводяться за рахунок постачальника товару за адресою: вулиця
Миколи Амосова, 8, Коростень, Житомирська область, 11500

Строк поставки: поставку товару здійснити повністю (однією партією) або окремими частинами (партіями) протягом вересня 2022 року (до 30.09.2022 р.

5. Гарантійний термін (строк) обслуговування повинен становити не менше 12 місяців з дати введення в експлуатацію (надати гарантійний лист (вказати термін гарантії) у
складі тендерної пропозиції).

6. Учасник повинен здійснити монтаж запропонованого товару. На підтвердження надати гарантійний лист про забезпечення монтажу.

7. Відповідність, чи невідповідність запропонованих товарів технічним вимогам повинна бути підтверджена наданням таблиці відповідності із зазначенням цих даних.

ПРИМІТКА: Будь-які посилання в технічних вимогах на конкретну торговельну марку або тип, передбачає надання еквіваленту (технічні вимоги еквіваленту не повинні бути
гіршими). При подачі еквіваленту в графі «Назва товару» вказується назва еквіваленту згідно з документами виробника та слово "еквівалент". Еквівалентом предмета
закупівлі в розумінні даної тендерної документації є товар, якість та інші стандартні характеристики якого абсолютно співпадають з характеристиками товару, що є предметом
закупівлі.
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Ми ____________________(Учасник) у разі укладання Договору із Замовником про поставку Товару згодні та підтверджуємо свою можливість і готовність виконувати усі
Технічні вимоги Замовника, зазначені у цій тендерної документації.

Дата:______________ _________________(підпис)
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