
ДОДАТОК 1 

 

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики, опис предмета 

закупівлі 
 

Найменування предмета закупівлі: код ДК 021:2015 – 39160000-1 –Шкільні меблі (Учнівський 

стіл+стілець). 

 

Загальні вимоги до предмета закупівлі 

Якість та комплектність товару повинні відповідати стандартам і нормам, діючим на 

території України. 

Запропонований учасником товар обов’язково повинен відповідати (або бути не гірше) усім 

наведеним у технічній специфікації вимогам та характеристикам. Учасник повинен підтвердити 

відповідність запропонованого ним товару вказаним технічним вимогам щодо даного предмету. 

Строк поставки товару: серпень-жовтень 2018 року.  

Гарантійний термін: 24 місяців з дати поставки товару. 

Весь товар, що пропонується для продажу, повинен бути новим, тобто таким, що раніше не 

використовувався. Усі основні компоненти товару повинні бути оригінальними, заміна 

компонентів на неоригінальні забороняється. 

Транспортні послуги,страхування, навантаження, транспортування до місця призначення, 

відвантаження, збирання, встановлення меблів, оплата всіх податків і загальнообов’язкових 

платежів та інші витрати  повинні здійснюватися за рахунок Постачальника. 

Переможець повинен поставити однаковий товар у відповідній кількості.  

 Конструкція повинна відповідати своєму функціональному призначенню та сучасному 

дизайну. 

 

Комплектація та технічна специфікація предмету закупівлі 

 

Учнівський стіл+стілець  (731 комплект), у складі: 

 

1. Стіл універсальний мобільний з регулюванням висоти та нахилу стільниці 

(700х600х580/640/700 мм)  
Стіл складається з металевого цільнозварного каркасу та двоелементної стільниці. 

      Каркас стола виконаний з труб 25х25х1,2; ϕ.27х1,2 та ϕ.32х1,2 для зростових   груп 3-5. Стіл 

має 4 ноги-опори – дві передні оснащені роликами, за допомогою яких стіл може легко 

переміщатися по приміщенню, колір яких комбінований- сірий та помаранчевий. Регулювання 

стола по висоті здійснюється за допомогою гвинтових стяжок та рухомих, по відношенню одна до 

одної, деталей каркасу. Рухомі деталі каркасу з’єднані через пластикову втулку. 

       На каркасі стола встановлений механізм підйому стільниці, що дозволяє їй займати два 

положення 0⁰  та 8⁰ . Стільниця складається з двох частин – рухомої та нерухомої.             

        Стільниця виконана з ламінованого ДСП товщиною 16 мм, класу емісії Е-1, та личкується 

крайкою ПВХ товщиною не менше 2 мм. Поверхня стільниці матова, сіра на колір, крайка 

помаранчевого кольору. 
          Стійкість конструкції. Наявність пристроїв для запобігання пошкодження підлоги. Зроблено 

з матеріалів, що дозволені чинним санітарним законодавством для використання у закладах освіти. 

        Рухома частина стільниці, зі сторони учня, має виріз, що сприяє правильному розміщенню 

учня, та запобігає виникненню сколіозу. 

 Наявність підставки для приладдя на стільниці та наявність на бічних стінках металевого 

каркасу гачків для підвішування ранців. 

       Вага не більше 10 кг (згідно Наказу № 283 від 23.03.2018 року Міністерства освіти і науки 

України «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору 

Нової української школи» 
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2.Стілець регулюємий  
       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 (комбінація двох кольорів: сірий 

та помаранчовий). 

        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 букова 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 лакове покриття 

помаранчевого кольору. Вага не більше 4 кг. 
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Назва обладнання 
Кількість, шт. 

  

 

Комплект стіл учнівський регульований 1-місний антисколіозний, 

№4-6 + стілець Т-подібний, №4-6 

Розмір стільниці: 600х595мм.  

Стільниця антисколіозна з кутом нахилу 7 градусів та із 

заокругленими кутами, виготовлена із ДСП ламінованої 18мм, 

ПВХ - 1мм, екран  - з ДСП ламінованої 16мм. 

Колір: “Бук” 

Каркас: труба 20х20 мм, товщина 1,2 мм, покриття нанесене 

напиленням порошкових полімерних матеріалів. 

Колір каркасів - зелений. 

На стійках є гачки для портфеля.  

Торці оклєїні протиударною кромкою ПВХ товщиною 0,5 мм. 

Стілець Т- подібний з регулюванням по висоті на ростові групи  

№4, габаритні розміри стільця: 380х350 мм, h=380мм. Каркас-

кругла труба розміром 20х20 мм, товщина 1,2 мм, покриття 

нанесене напиленням порошкових полімерних матеріалів. Сидіння 

та спинка виготовлені з гнуто-клеєної фанери (товщиною 8-9 мм) 

та вкриті пластиком HPL товщиною 0,4-0,5 мм. Кути сидіння і 

спинки та передня крайка сидіння мають радіус заокруглення для 

запобігання травмування. 

Колір каркасу зелений.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

25 комплектів 

http://www.svitmebliv.in.ua/mebli-dlya-uchbovikh-zakladiv/komplekt-stil-1-misnij-antiskol-z-politseyu-4-6-stilets-t-podibnij-4-6
http://www.svitmebliv.in.ua/mebli-dlya-uchbovikh-zakladiv/komplekt-stil-1-misnij-antiskol-z-politseyu-4-6-stilets-t-podibnij-4-6
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Місце поставки (передачі) товару: Україна, 69027 м. Запоріжжя, заклади освіти 

Комунарського району. 

 Найменування та адреси закладів освіти Комунарського району м.Запоріжжя: 

 

№ 

з/п 

Заклади освіти Комунарського 

району м.Запоріжжя 

Адреса доставки Кількість 

комплектів 

1. 
Запорізька гімназія № 6 Запорізької 

міської ради Запорізької області  
м.Запоріжжя, вул. Європейська, 8-а 62 

2. 

Запорізька спеціалізована школа з 

поглибленим вивченням іноземної мови 

№ 7 Запорізької міської ради Запорізької 

області 

 м.Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 21 36 

3. 
Запорізька гімназія № 8 Запорізької 

міської ради Запорізької області  
м.Запоріжжя, вул. Європейська, 14-а 15 

4. 
Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 14 Запорізької міської ради 

Запорізької області 

м.Запоріжжя,   вул. 

Святоволодимирівська, 90 
30 

5. 
Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 17 Запорізької міської ради 

Запорізької області 

 м.Запоріжжя,  вул. Освітянська,20 30 

6. 
Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 23 Запорізької міської ради 

Запорізької області 

м.Запоріжжя, вул. Парамонова, 6-а 33 

7. 
Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 38 Запорізької міської ради 

Запорізької області 

  м.Запоріжжя, вул. Парамонова, 7-а 80 

8. 
Запорізький навчально-виховний 

комплекс №70 Запорізької міської ради 

Запорізької області 

м.Запоріжжя, вул. Снайперська, 1 63 

9. 
Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 80 Запорізької міської ради 

Запорізької області 

 м.Запоріжжя, вул. Магара, 5-а 60 

10. 
Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 83 Запорізької міської ради 

Запорізької області 

м.Запоріжжя, вул. Барикадна, 2 20 

11. 
Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 84 Запорізької міської ради 

Запорізької області 

м.Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 16-

а 
55 

12. 
Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 88 Запорізької міської ради 

Запорізької області 

м.Запоріжжя, вул. Музична, 2 60 

13. 
Запорізький навчально-виховний 

комплекс №90 Запорізької міської ради 

Запорізької області 

м.Запоріжжя, вул. Чумаченка, 13-б 60 

14. 
Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 97 Запорізької міської ради 

Запорізької області 

м.Запоріжжя,вул. 40 річчя Перемоги, 27 30 

15. 
Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 103 Запорізької міської ради 

Запорізької області 

м.Запоріжжя, вул. Новокузнецька, 18-а 62 

16. 
Запорізький навчально-виховний 

оздоровчий комплекс  № 110 Запорізької 

міської ради Запорізької області 

м.Запоріжжя, вул. Стешенка, 19 60 

 

*Примітка: допустима похибка розмірів не більше 10мм. 

 
Для підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та 

іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником, учасник повинен надати наступні 

документи у складі своєї пропозиції:  
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1. Копії висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи на запропонований товар; 

2. Детальний опис запропонованого учасником товару із зазначенням торгової марки та технічних 

характеристик. 

3. Гарантійний лист щодо  поставки,  занесення в приміщення, складання та налагодження  шкільних меблів 

в  загальноосвітніх навчальних закладах. 

4. Інформаційна довідка у довільній формі, на фірмовому бланку, підписана уповноваженою посадовою 

особою учасника про гарантійний термін на товар із зазначенням відповідальної особи та контактного 

номеру телефону. 

5. Гарантійний лист на погодження учасника з необхідними технічними, якісними та кількісними 

характеристиками предмета закупівлі, визначеними Замовником у п.6 розділу 3 даної тендерної 

документації. 

6. Гарантійний лист у довільній формі із зазначенням заходів із захисту довкілля під час здійснення 

діяльності з реалізації предмету закупівлі; 

7. Гарантійний лист щодо ознайомлення з проектом договору та погодженням на виконання його вимог у 

разі перемоги в торгах. 

 

Примітка* 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 23 березня 2018 року №283 "Про 

затвердження рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи" шкільні меблі 

(стіл та стілець) повинні відповідати таким вимогам: 

1) наявність підставок для приладдя; 

2) заокруглені кути стільців, спинок та сидінь; 

3) зроблено з матеріалів, що дозволені чинним санітарним законодавством для використання у закладах 

освіти; 

4) виріб відповідає санітарно-гігієнічним вимогам; 

5)  відсутність гострих кутів, сторонніх запахів; 

6) матова поверхня стільниці; 

7) стійкість конструкції; 

8) наявність пристроїв для запобігання пошкодження та забрудненню підлоги; 

9) стільниці у формі трапеції, трикутника або іншій, що забезпечить швидку трансформацію для групової 

роботи; 

10) столи і парти мають бути одномісними; 

11) стільниця повинна мати виріз з боку,ближнього до учня; 

12) відповідність розміру ростовій групі; 

13) можливість компактно штабелювати меблі;  

14) гарантійний термін не менше 24 місяців;   

15) вандалостійкість; 

16) стійкість до миючих та дезінфекційних засобів,дозволених для використання; 

17) не більше 4 кг для стільця та 10 кг – для стола або парти; 

18) неяскраві світлі теплі відтинки жовтого, зеленого, голубого, бежевого кольору; 

19) привабливий вигляд та сучасний дизайн; 

20) відповідність стилю загального облаштування приміщення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


