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Голові тендерного комітету

Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі
Місце поставки: Загальноосвітні навчальні заклади Жидичинської сільської ради Ківерцівського
району Волинської області, а саме:
1) ОЗЗСО «Жидичинський ліцей» за адресою: вул. Б.Хмельницького, 1, с. Жидичин,
Ківерцівського району, Волинської області (стіл 53 шт. (пункт 1); стілець 53 шт. (пункт 2); стіл 150
шт. (пункт 3); стілець 300 шт. (пункт 4); стіл 12 шт. (пункт 5); стілець 1 шт. (пункт 6); стіл 1 шт.
(пункт 7); стілець 20 шт. (пункт 8)
2) НВК «ЗОШ I-II ступенів – дошкільний навчальний заклад» за адресою: вул. Незалежності,
89, с. Клепачів, Ківерцівського району, Волинської області (стіл 6 шт. (пункт 1); стілець 6 шт. (пункт
2);
3) ЗОШ I-III ступеня за адресою: вул. Незалежності, 40, с. Озерце, Ківерцівського району,
Волинської області (стіл 5 шт. (пункт 1); стілець 5 шт. (пункт 2);
4) ЗОШ I ступеня за адресою: вул. Заводська, 20, с. Кульчин, Ківерцівського району,
Волинської області (стіл 11 шт. (пункт 1); стілець 11 шт. (пункт 2).
Таблиця 1
№
Найменування
Технічний опис, характеристика
Кількість
з/п
Товару
Стіл учнівський 1місний антисколіозний
з площадкою та
полицею, регулюємий
по висоті (№ 4- 6)

1

Виробник: ТОВ
«Торговий Дім
«АНШАР» (Вінницька
обл., смт.Стрижавка)

Стіл учнівський 1-місний антисколіозний з
площадкою та полицею, регульований по висоті (№ 46)
Розміри столу: 700x585x708-828 мм, заокруглені
кути з 4-х сторін, на боковій стінці гачок. Каркас стола
виконаний з круглої труби діаметром 32x25 мм та має
захисне покриття з порошкової емалі.
Стіл складається зі стільниці ергономічної форми
(заокруглені кути з 4-х сторін), екрану та полиці між
стійками каркасу, на боковій стінці гачок. Стільниця
столу складається з двох частин. Частина стільниці зі
сторони сидячого розміщена під кутом 7 градусів. Інша
частина знаходиться в горизонтальному положенні, на
ній міститься отвір для стакану з канцелярським
приладдям.
Дерев'яні деталі столу виготовлені з ламінованої
ДСП товщиною 18 мм. Крайки всіх дерев’яних
елементів личкуються матеріалом для крайок - ПВХ
1мм.
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Стілець Т-подібний, з
регулюванням висоти
на зростові групи № 4-6

2

Виробник: ТОВ
«Торговий Дім
«АНШАР» (Вінницька
обл., смт.Стрижавка)
Стіл учнівський 2місний з полицею,
регульований по
висоті, зростових груп
№ 4-6

3

Виробник: ТОВ
«Торговий Дім
«АНШАР» (Вінницька
обл., смт.Стрижавка)

4

Стілець учнівський,
регульований по
висоті, зростових груп
№ 4-6

Каркас виготовлений з круглої труби діаметром 32
мм х 25 мм та має захисне покриття з порошкової емалі.
Регулювання висоти столу здійснюється за
допомогою гвинтів по отворах каркасу і ніжки, між
якими встановлена пластикова перехідна втулка. Всі
закінчення металевих елементів закриті пластиковими
заглушками.
Металевий каркас: салатовий ДСП: стільниця-бук,
полиця-бук, екран- бук
Стілець Т-подібний, з регулюванням висоти, на
круглій трубі з покриттям НРL, регулюємий на зростові
групи № 4-6.
Розмір сидіння 380x350мм, спинки - 380x200мм.
Каркас стола виконаний з круглої труби січенням
d32xl,2 мм, d25xl,2 мм.
Стілець відповідає санітарно-гігієнічним вимогам,
стійкої та регульованої конструкції. Матеріали, з яких
виготовлено стілець - екологічно чисті та дозволені до
використання чинним санітарним законодавством.
Складається з деревинних та металевих частин,
металева частина - основа каркасу. Каркас
виготовлений зі сталевої круглої труби. Фарбування
каркасу здійснене порошковою полімерною фарбою,
стійкою до подряпин. Всі закінчення металевих
елементів закриті пластиковими заглушками.
Сидіння та спинка виготовлені з гнуто-клеєної
фанери (товщина 8-9 мм), покриті HPL, заокруглені
кути.
Металевий каркас: салатовий, спинки та сидіння:
покриття HPL бук
Стіл учнівський 2-місний з полицею, регульований
по висоті, зростових груп № 4-6. Розміри стільниці
1200х500 мм. Виконаний з круглої труби d-25/32 мм.
Стіл складається зі стільниці ергономічної форми, з
заокругленими з усіх сторін кутами та металевого
каркасу.
Деревинні деталі столу виготовлені із ЛДСП
товщиною 18 мм. Краї всіх деревинних елементів
личкуються стрічкою ПВХ 1 мм.
Каркас виготовлений з круглої металевої труби d25/32 мм, товщина труб 1,2 мм. Екран столу кріпиться
до каркасу за допомогою болтів грибоподібної форми
або заклепок. На боках каркасу закріплені гачки. Всі
закінчення металевих елементів закриті пластиковими
заглушками.
Кольори: металевих каркасів - зелений; деревинних
конструкцій - бук.
Стілець учнівський, регульований по висоті,
зростових груп № 4-6. Розміри сидіння 380*350 мм.
Виконаний з круглої труби d-25/32 мм.
Стілець стійкої та регульованої конструкції.
Матеріали, з яких виготовлено стілець - екологічно
чисті та дозволені до використання чинним санітарним
законодавством. Каркас виготовлений з металевої
круглої труби діаметром 32 мм та 25 мм, товщиною 1,2
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мм. Покриття — порошкова емаль. Всі закінчення
металевих елементів закриті пластиковими заглушками.
Конструкція каркасу дозволяє здійснювати пакетне
зберігання.
Сидіння та спинка стільця виготовлені з гнуто
клеєної фанери анатомічної форми товщиною 8-9 мм,
мають стійке до стирання двошарове екологічно чисте
лакофарбове покриття, заокруглені кути.
Кольори: металевих каркасів - зелений; деревинних
конструкцій - бук.
Виробник: ТОВ
«Торговий Дім
«АНШАР» (Вінницька
обл., смт.Стрижавка)
Стіл комп'ютерний з
місцем під системний
блок праворуч/ліворуч
для учнів
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Виробник: ТОВ
«Торговий Дім
«АНШАР» (Вінницька
обл., смт.Стрижавка)
Стілець для
вчителя(офісний)
ISOBLACK

6

Наявна висувна полиця під клавіатуру.
Габаритні розміри: 1050х600х750 мм.
Виготовлено із ДСП ламінованої 18 мм, Бук
Стільниця - ПВХ-1мм, стійки, екран, полиця - ПВХ0,5мм. Ніша під системний блок ліворуч або праворуч.
Фурнітура: єврогвинти, направляючі повного
висуву, мініфікси.
Колір HPL: Бук.
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Розміри виробу: висота виробу 82мм, висота від
підлоги до сидіння 50мм, ширина фронтальна 47мм,
ширина бічна 40мм. Матеріал корпусу метал, без
підлокітників

1

Виробник: ТОВ
«Примтекс Плюс»
(Київська обл.,
Бориспільський р-н,
с.Вороньків)

7

Стіл комп'ютерний
кутовий з місцем під
системний блок та
шухлядами для
вчителя

Габаритні розміри не менше: 1200х1400х750 мм.
Виготовлено із ДСП ламінованої 18 мм, Бук
Стільниця - ПВХ-1мм., стійки, екран, полиця ПВХ-0,5мм. Ніша під системний блок ліворуч або
праворуч.
Фурнітура: єврогвинти, направляючі повного
висуву, мініфікси.
Колір HPL: Бук.

1

Виробник: ТОВ
«Торговий Дім
«АНШАР» (Вінницька
обл., смт.Стрижавка)
Стілець учнівський,
регулюємий по висоті,
зр.група № 4-6

8

Виробник: ТОВ «НВП
«Промінь» (Київська
обл., м.Фастів)

Металевий каркас стільця виготовляється з труб
Ø27х1,2 та Ø22х1,5.
Регулювання здійснюється за допомогою 2-х
телескопічних муфт.
Покриття металевих частин – напилення
порошкової фарби.
Всі виступаючі закінчення металічних деталей
закриті пластиковими заглушками або «башмаками».
Конструкція лижі стільців – посиленого типу з
площинною опори на підлогу.
У
стільцях
на
сидіннях
та
спинках
використовується гнутоклеєна фанера товщиною 7-8
мм.
Кути сидіння та спинки заокругленні, мають
анатомічну форму та кріпляться до каркасу стільця
спеціальними
заклепками,
що
запобігають
травматичності та пошкодженню одягу, а також,
унеможливлюють розбирання стільців учнями.
Сидіння та спинки мають стійке до стирання
двошарове екологічно чисте лакофарбове покриття.
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 Всі виступаючі закінчення металевих деталей каркасів закриті пластиковими заглушками;
 Кріплення стільців учнівських забезпечені травмонебезпечними гвинтами із захисними
бочкоподібними елементами та укомплектовані меблевими гвинтами на сидіннях та спинці суцільної
грибоподібної форми для уникнення шкоди одягу;
 Для збірки парт і стільців використовуються гайки і болти;
 Клас гігієнічної безпеки Е-1;
 Кришки парт заокруглені, а їх канти оздоблені крайкою пластиковою ПВХ, яка стійка до ударів,
не кришиться, не відламується;
 Колір каркасу парти та стільця співпадає (колір 1 з 2 співпадає; колір 3 та 4 співпадає).
- Всі меблі відповідають вимогам ДСТУ ГОСТ 22046:2004 "Меблі для навчальних закладів. Загальні
технічні умови", ГОСТ 11015-93 «Столи учнівські», ДСТУ ЕN1729-2:2004 та ТУ, що вимагає Закон
України «Про загальну безпечність нехарчової продукції».
Замовник залишає за собою право вимагати наочного підтвердження заявлених критеріїв (відвідання
виробництва, або надання зразків меблів, що є предметами закупівлі), для підтвердження
відповідності їх технічним характеристикам.
Якісні характеристики предмета закупівлі
2.1. На запропонований Товар під час його транспортування, виробництва, тощо
застосовуються заходи із захисту довкілля, передбачені законодавством України. Технічні та якісні
характеристики Товару відповідають встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам
законодавства (державним стандартам, технічним умовам тощо), які передбачають застосування
заходів із захисту довкілля.

2.2. Товар відповідає вимогам Наказу МОН № 283 від 23.03.2018 року «Про затвердження
Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи»,
встановленим санітарно-гігієнічним нормам, нормам стандартизації і сертифікації та
супроводжується відповідними документами, що підтверджують його якість та придатність до
використання. Товар відповідає показникам якості, безпеки, які встановлюються законодавством
України, діючим в Україні державним нормам та стандартам: ДСТУ prEN 1729-1:2004 «Стільці та
столи для навчальних закладів. Частина 1. Функціональні розміри» та ДСТУ ENV 1729-2:2004
«Стільці та столи для навчальних закладів. Частина 2. Вимоги безпеки та методи випробувань».
2.3. Товар виготовлений компанією-виробником, система управління якістю якого відповідає
вимогам ДСТУ ISO 9001:2009 «Системи управління якістю. Вимоги» (ISO 9001:2008, IDT), або ДСТУ
ISO 9001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги», на підтвердження чого учасником у складі ТП
надається копія відповідного сертифікату.
2.4. Товар пропонується учасником новим та таким, що не був у використанні, терміни та
умови зберігання якого не порушені. Пропозиції щодо постачання Товару, який перебував в
експлуатації, до розгляду не приймаються та участі у торгах не беруть.
2.5. Товар поставляється в упаковці, яка відповідає характеру Товару і захищає його від
пошкоджень під час поставки. Товар буде поставлений у непошкодженій тарі виробника. Товар
передається замовнику у зібраному та справному стані, без механічних та будь-яких інших
пошкоджень, придатний для використання відповідно до свого призначення.
2.6. Гарантійний термін експлуатації Товару становить 24 місяці.
Для підтвердження відповідності ТП технічним, якісним та кількісним характеристикам
предмета закупівлі учасник у складі ТП надає:
1. Технічний опис з кольоровими фотографіями кожного найменування Товару, що є
предметом закупівлі та пропонується учасником.
2. Копію висновка Державної санітарно – епідеміологічної експертизи МОЗ України на товар.
3. Копію сертифікату відповідності на меблі;
4. Копію чинного на дату розкриття сертифікату на систему якості ISO 9001:2015 виробника
шкільних меблів, засвідчена печаткою(у разі наявності) та підписом уповноваженої особи
виробника.
5. Копію чинного на дату розкриття сертифікату на систему екологічного менеджменту ISO
14001:2015 виробника шкільних меблів, засвідчена печаткою (у разі наявності) та підписом
уповноваженої особи виробника.
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