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Технічні (якісні) вимоги до предмету закупівлі
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ДК 021:2015 код «44190000-8 Конструкційні матеріали різні» («44191100-6 Фанера»)
Товар, що поставляється повинен відповідати встановленим для даного Товару технічним
вимогам, у відповідності зі стандартами, показниками і параметрами, що підтверджує якість Товару,
що забезпечує його безпеку для життя і здоров'я користувачів. Обов’язкове надання сертифікату
якості, висновку санітарно-епідеміологічної служби або іншого документу встановленого
законодавством, що підтверджує якість Товару.
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Найменування
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ФАНЕРА ФК
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ДВП ШЛИФОВАНЕ

Технічні параметри
Розмір – 1525х1525х10мм;
Сорт – Ѕ Ш2; щіл.- 700 кг/м3;
Розмір – 1525х1525х6(7)мм;
Сорт – Ѕ Ш2; щіл.- 700 кг/м3;
Розмір – 1525х1525х4мм;
Сорт – Ѕ Ш2; щіл.- 700 кг/м3;
Розмір – 2440х1220х2,5мм;
Марка - Т; щіл.- 800 кг/м3;

Од.
вим.

Кіль
кість

Лист

7

Лист

11

Лист

10

Лист

1

Всього:

29

Вимоги до якості:
1. Вимоги до якості: у відповідності зі стандартами, що діють на території України,
затвердженими на даний вид Товару.
Для підтвердження якості Товару Учасник в своїй пропозиції має надати наступні документи:
сертифікат відповідності,
або сертифікат (паспорт) якості, або сертифікат походження
Товару або інший документ про якість продукції (якщо продукція входить до переліку ТМЦ,
які підлягають сертифікації на території України), а також висновок державної
санітарно-епідеміологічної експертизи (копії, завірені Учасником). При відсутності
сертифікатів відповідності надати пояснення та підтвердження про те, що Товар не входить до
переліку Товарів, що підлягають обов’язковій сертифікації в Україні
2. Товар повинен бути новим, таким, що не був у вжитку та повинен відповідати вимогам
охороні праці, екології та пожежної безпеки.
3. Товар не повинен мати дефектів, пов'язаних з матеріалами та роботою по їх виготовленню, які
виявляються в результаті дії або упущення виробника та Постачальника за Договором.
Товар повинен відповідати вимогам абз. 4 п.2 частини першої розпорядження Кабінету
Міністрів України «Про пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та
інших обмежувальних заходів» від 11.09.2014 р. №829-р, згідно з яким заборонено здійснення
державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб - резидентів Російської Федерації
державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких перебуває у власності
Російської Федерації, а також у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів,
робіт і послуг походженням з Російської Федерації, крім випадків, коли заміщення таких предметів
закупівлі іншими неможливе, що підтверджено Міністерством економічного розвитку і торгівлі.
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