ОГОЛОШЕННЯ
про проведення вiдкритих торгiв
UA-202 1_04-1 6-0061 07-ь

замовника:

НаймепуваЕня

Катеrорiя

вIддIл освIти БАJIАклIЙськоI MICbKoi рАди
ХАРКIВСЬКОi ОБЛАСТI

замовника:

Код згiдно з €ДРПОУ

Юридична особа, яка забезпечуе потреби держави
або територiальноi громади

замовпика:

МiсцезпаходженЕязамовЕика:
Контактна особа замовIIика,
уIIовноважепа здiйснювати зв'язок
учасниками:
Вид предмета

з

закупiвлi:

УзагальнеЕа назва
закупiвлi:
Код за €диним
словником:
Назва
предмета
закупiвлi

44114014

64207,Украiна,Харкiвськаобл.,Балаклiя,

вул.I-{ентральна, будинок

6

Длла Лебедева, 3В09553вбз94,

balakliya.kh@gmail.com
Товари

предмета

закупiвельним
Коди вiдповiдних
класифiкаторiв
пред!лета закупiвлi
(за наявпостi)

Шкiльнi меблi
ДК 021:2015:39160000-1: Шкiльнi меблi

кiлькiсть

ToBapiB або
обсяг
викоЕапня
робiт чи
надання
послуг

ДК 021:2015:
39160000-1 - Шкiльнi
меблi

З0 шт.

Стiлець
учнiвський

ДК 021:2015:
39160000-1 - Шкiльнi
меблi

З0 шт.

Стiл для вчителя

ДК 021:2015:
39160000-1 - Шкiльнi
меблi

З шт.

Стiлець для
вчителя

ДК 021:2015:
Шкiльнi
З9160000-1
меблi

З5 шт.

Комп'ютерний
стiл

ДК 021:2015:
З9160000-1
- Шкiльнi
меблi

15 шт.

Стiл уrнiвський

1

-

Мiсце поставки

ToBapiB або
мiсце виконаffIIя
робiт чи ЕадаЕня

послуг

Строк
поставки
ToBapiB,

виконання
робiт чи
fiадаfiIIя

послуг
YKpaiHa,
Вiдповiдно до

до 3]. грудня

202t

документацii
YKpaiHa,
Вiдповiдно до

до З1 грудня

202L

документацii
YKpaiHa,
Вiдповiдно до

до З1 грудня

202t

документацii
YKpaiHa,
Вiдповiдно до

до З]. грудня

2027

документацii
YKpaiHa,
Вiдповiдно до

документацii

до З1 грудня

2021

шафа книжкова

Шафа секцiя

ДК 021:2015:
39160000-1
- Шкiльнi
меблi

6 шт.

ДК 021:2015:
З9160000-1
- Шкiльнi
меблi

З шт.

YKpaiнa,
Вiдповiдно до

до З1 грудня

YKpaiHa,

до З1 грудня

2021

документацii

2021

Вiдповiдно до

документацii

Умови оплати договору (порядок здiЙснення розрахункiв):

Подiя

тип оплати Перiод,

опис

(днiв)

Тип днiв

Розмiр

оплати,
(Чоl

Поставка
товару

Оплата здiйснюеться шляхом
безготiвкового переказу коштiв
на поточний рахунок Продавця,
вказаний у даному Щоговорi,
протягом 15 банкiвських днiв з
моменту поставки Товару.

Розмiр бюджетного призначенпя за
кошторисом або очiкувана BapTicTb
предмета закупiвлi:

пiсляоплата

15

Банкiвськi

100

238 000,00 UAH

Щжерело фiнапсуваппя закупiвлi:

закупiвлi

,Щжерело фiнансування

опис

2з8000 UAH

Мiсцевий бюджет

Розмiр мiнiмальfrого
пониження цiни:

кроку

Математична формула, яка буде
застосовуватися при проведенпi
електронного аукцiоЕу для
визначення показникiв irrших
критерiiв оцiнки:
КiпцевиЙ строк подаЕпя
пропозицiй:
Мова тендерноi

тепдерпих

пропозицii:

Щата та час розкриття
пропозицiй
Щата та час

Сума

теЕдерних

проведеЕtIя

електронного аукцiону:

Строк, на якиЙ укJIадаеться рамкова
уrода:

1 190,00 UAH

вiдсутня

07 травня 2021 16:00

yKpaiHcbKa

вiдсутнiй, пiсля завершення електронного аукцiону
11 травня

вiдсутнiй

202t ttz23

Кiлькiсть учасникiв, з якими

буде

вiдсутня

ук_падеfiо рамкову угоду:

Вид та умови Еадання
пропозицiЙ учасникiв:

забезпечення

Розмiр та умови надання
забезпечення виконання договору
про закупiвлю:

{,

вiдсутнi
вiдсутнi

додАток

2

dо mенdерноt dокул,tенmацii

IНФОРМАЦI ПРО НЕОБХЦНI ТЕХНIЧНI, ЯКIСНI ТА КIЛЬКIСНI
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПIВЛI
пiдтвердженням якiсних характерпстик предмета закупiвлi

тендернiй пропозицii Учасника:

е

наявнiсть у

,

гарантiйного JIиста, з зазначенням краiЪи походження товару,
дати виробництва та
нiвви виробника, та наявностi сервiсних центрiв виробника
Украhи (вказати
"u,"|"ropii
адресу, контактний телефон);

'

ДОВiДКИ В ДОВiЛЬНiЙ фОРМi, ЗасвiдченоТ печаткою та

пiдписом уповноваженоi особи
виробника про те, що товар, зЕшропоЕований Учасником новий (не
ранiше 2021 року
виготовлення), якiсний, татакий, що не використовувався
ранiше;

' ДОВiДКа В ДОВiЛЬНiй фОрмi за пiдписом уповноваженоi особи
або
виробника, щодО впровадження }цасникоМ заходiв запобiганrrяrIасника
забруднення
н€}вколишнього середовища, захисту довкiлля iз обов'язковим
з€}значенIlям цих заходiв
вiдповiдно до ДСТУ ISo 14001:2015. Пiдтвердити вiдповiдIIим сертифiкатом,
виданим
уповнов€Dкеним оргЕlном. Сертифiкати мають буги виданi органом з сертифiкацii,
що
входитЬ до перелiку оргаrriв з сертифiкацii Ежредитовшlих НдДУ
на вiдповiднiсть
вимогtlпd ДСТУ EN ISОЛЕС 17021-1;
'

ЯКЩО УЧаСНИК Не е ВИРОбНИКОМ, мае

даrriй процедурi закупiвлi

,

пiдтвердити взаемовiдносини з виробником по

;

гаршrтiЙний rпrст з зазначенням гарантiйного TepMiHy з
дати пiдписання видатковоi
накладноi;

,

копii чинного на дату розкриття сертифiкату на систему
управлiння якiстю. Вимоги
ДСТУ EN ISO 9001:2018 ВИРОбНИКа МебЛiв чи постачапьника для офiсiв/закладiв освiти;
Сертифiкат мае буги виданi органом з сертифiкацii; що входитъ
до перелiку оргаrriв з
сертифiкацii акредитованих НААУ;

'

1:2006

.ЩеКЛаРаЦiЯ ПОСТаЧалЬника або виробника про вiдповiднiсть згiдно

ISo \ IEC

17050-

IНФОРМАЦI ПРО ТЕХНIЧНI, ЯКIСНI ТА КIЛЪКIСНI ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРЕДМЕТА ЗЖУПIВЛI

Найменування
товару

()

цд

Sa

Технiчпi, якiснi характеристики Товаруо що встановлюються
замовником

ь(

1.Стiл

уrнiвський
одномiсний, з
нtIхилом
стiльницi, зi

змiнною
висотою
2.Стiлець
1^rнiвський

60
шт.

стiл 1^lнiвський одномiсний, з нахилом стiльницi, зi змiнною
висотою, регулюеться на 4,5,6 pocToBi групи.
Стiл уlнiвський одномiсний, з нахилом стiльницi, зi змiнною
висотою повинен вiдповiдати !СТУ ГОСТ 22046:2004 "Меблi для
навчальних закладiв. Зага;lьнi TexHi.mi 1rмови" та ГОСТ 11015-93
кСтоли yrHiBcbKi. Типи i функцiональнi розмiри>, що повинно
буги пiдтверджено висновком державноi caHiTapHo епiдемiологiчноi експертизи.

Меблi м€lють були зробленi з матерiа-пiв, дозвопених чинним
санiтарним зtжонодавством дJuI використання у закJIадах освiти та
вiдповiдати caHiTapHo -гiгiенiчним вимогаNd. Вiдсутнi гострi куги
та cTopoнHi запахи.
Стiл та стiлець повиннi бути стiйкоi конструкцii, що дозвоJuIють
трансформацiю для груповоi роботи.

-

Габаритнi розмiри стола: 700 х 500 х

регульоваIIа висота 640 -760 мм

-

Боковi стiйки - кругла метttлева труба d27 х 1,2мм, d22 х
1,2мм. В мiсцях регулюваншI висоти наявна перехiдна
полiуретанова втулка, що забезпечуе плавнiсть регуrповання
висоти, нада€ ергономiчний суrасний вигляд. Bci Т-подiбнi
з'еднання круглих труб виконшri методом радiусноТ висiчки, що в
свою чергу дае збiльшену площу зварного з'еднання деталей
(вирiб мае пiдвищену мiцнiсть i надiйну конструкчiю)

-

Металевий каркас повинен мати зtlхисне полiмернопорошкове напилення сiрого та оливкового KoJrьopiB. На бiчних
стiйках MeTEtJIoKapKacy закрiплений гачок посиленоi мiцностi для
пiдвiшування ранцiв.

-

Стiльниця столу виготовлена з Л.ЩСП не менше 1б мм,
кJIасу eMicii не менттте Е-1, колiр Береза чи на вибiр зчlмовника
. Стiльниця iз заоваленими 4-ма кутами, мае спецiа.пьний вирiз зi
сторони учня. Торчi стiльницi JIичкуються окрайкою ПВХ
товщиною не менше 1 мм колiр крайки за погодженням (надати
протокол випробувань окрайки ПВХ на BMicT ралiонуклiдiв
виданий лабораторiею акредитовtlною НААУ.) Торець робочоi
частини стiльницi зi сторони учня повинен буги захищений
цiльнолитим пластиком або крайкою ABS або полiуретановою
крайкою - завтовшки не менше 20 мм, в колiр крайки ПВХ.
Стiльниця повинна буги осншцена обмежувачем, який повторюс
радiус вирiзу стiльницi зi сторони r{ня) який унеможJIивлюе

падiння навчального приладдя при регулюваннi куга нЕжиJry
стiльницi. Обмежувач може буги виготовлений з цiльнолитого
пластику або крайки ABS або полiуретшловоi краrlки. Обмежувач
не псуе одяг уfi{я, бо знаходиться на неторцевiй частинi стiльницi
зi сторони rIня та iнтегрований в крайку зi сторони rшя. Надати
дiючий ДСЕЕ на обмежрач з чiтким вказанням в ЩСЕЕ сфери
застосувtlIIня в шкiльних зtlкJIадах та обов'язково надати
санiтарно-хiмiчнi дослiдження. Щiльнолитий пластик або
крайка ABS або полiуретанова крайкою та окрайка ПВХ мають
буги в piBeHb столу, не мiстить виступalюЕIих частин, oKpiM
обмежувача. (монтаж обмежувача на робочi поверхнi столу не
допустим).

-

Стiльниця столу ушiвського повинна реryлюватися в
ц)ьох положеннях пiд нахилом 0О, 7О, 16О. У кожному з положень
реryJIювання кута стiльницi надiйно фiксуеться.

-

Стiпьниця повинна мати пластиковий cTtlKElH та пен:}л дJIя
каIIцеJIярського приладдя сiрого кольору. Надати звiт carriTapHoгiгiенi.цrоi оцiнки cTElKaHa та пенаJIу дJIя к{шIцеJIярського
rrриладдя, щодо можJIивостi використаннi у шкiльних закJIадах
(обов'язково сшriтарно-хiмiчнi дослiдження). Звiт caHiTapHoгiгiенi.пrот оцiнки мае бути виданий уповновЕDкеним оргtlном.

-

Переднiй екран i полпrця виконаrri з Л,ЩСП - MaTepiarry що
належить до групи в€Dкко займистих матерiалiв - т > 240
товщиною не менше 16 мм, виданим уповновtDкеним оргtlном,
колiр ЛДСП - <Береза> чи за додатковим погодженняtu iз
Заrrловником; обра.L{ленi ПВХ окраIlкою не менше 0,4 мм кольору
За погодженням iз Замовником.

-

Реryлювання висоти cToJry упriвського вiдбуваеться
фiксаторалли (для регулювЕlIIня використовуються гвинти), в
нiжках парти е отвори для вiдобр{t)кення ростовоТ групи у виглядi
вирiзiв oBarrbHoi форми розмiром З5х|4 мм в трубi бiльшого
дiаметру та повинно буги розтulшовано на однiй з опор.
Iдентифiкацiя pocToBoi групи за допомогою кольору повинна
вiдбратися тчжим чином, щоб пiд час встЕlновлення висоти, що
вiдповiдае певнiй ростовiй групi в oTBopi було видно лише один
колiр - вiдповiдно до pocтoBoi групи згiдно ГОСТу 11015-93
кСтоли yпriBcbKi. Типи i функцiональнi розмiри>.

-

Стiл ушiвський одномiсний, з н€lхилом стiльницi, зi
змiнною висотою мае буги виготовлений вiдповiдно до ДСТУ

22046:2004 <Меблi для навчальних закJIадiв. Зага.llьнi TexHi.пri
)лчIови>, ГОСТ 11015-93 кСтоли yтriBcbKi. Типи i функцiональнi
розмiри>, пiдтвердити вiдповiдним дiючим сертифiкатом видtlним
акредитованим оргtшом сертифiкацii та протоколом випробувалrь,
виданим уповновФкеним оргtlном. Сертифiкати мають бути
видаrri оргttном з сертифiкацii, що входить до перелiку органiв з
сертифiкацii акредитовttних НААУ на вiдповiдriсть вимогап,I

ДСТУ EN ISОЛЕС

-

|'1065:201,4.

Стiл уrнiвський одномiсний, з нахилом стiльницi мае

постачатися За.пловнику упакований в картон гофровштий
багатошаровий, який вiдповiдае характеру Товару, забезпечуе
його цiлiснiсть та збереження якостi.

-

Габаритнi розмiри стiльця уптiвського полозкового 380 х
430 регульована висота - 380 мм, 420 мм, 460 мм, що вiдповiдае
четвертiй, п'ятiй та шостiй ростовим група]чI.

-

Каркас стiльця виготовлено з круглоi труби d27 х 1,2 мм, d
22 х | ,2 мм та плоскоовальноi З 0х 1 5 мм з нанесенням
порошковоi фарби - верхня частина каркасу - сiрого та нижня оливкового кольорiв. Телескопiчнi конструкцiТ для регулювання
висоти фiксуються за допомогою гвинтових стяжок мiж якими
встановлена перехiдна полiуретанова втулка, що забезпечуе
плазнiсть регулювilння висоти, надае ергономiчний с1..rасний
вигJIяд. Вся крiпильна фурнiтура мае буги надiйною та
унеможJIивJIювати розкргIрання пiдрупrим предметаIчIи?
наприкJIад моноткою, збирання - розбирання можJIиво тiльки за
допомогою спецiа_пьного iHcTpyMeHTy, надати пiдтверджуючий
документ видадrий уповновЕDкеним оргЕlном, щодо вiдповiдностi
крiпильноi фурнiтури вимогttNI ДСаНПiН <Полiмернi та
полiмервмiстнi матерiшlи вироби i конструкцii, що
застосовуються у булiвництвi та виробництвi меблiв. Гiгiенiчнi
вимоги) та НРБУ-97 кНорми радiацiйноi безпеки Украiни>

-

Стiлець повинен мати маркування. Маркуваrrня здiйснено
у виг.пядi вирiзiв oBa-rrbHoi форми розмiром 20 х 14 мм в трубi
бiльшого дiаrrлетру та повинно буги розтшповано на однiй з опор.
Центифiкацiя ростовоi групи за допомогою кольору повинна
вiдбратися таким чином, щоб пiд час встановлення висоти, що
вiдповiдае певнiй ростовiй групi - в oTBopi було видно лише один
колiр.

-

Bci Т-подiбнi з'еднання круглих труб виконанi методом

радiусноi висiчки, що в свою чергу дае збiльшену площу зварного
з'еднання деталей (вирiб мае пiдвищену мiцнiсть i надiйну
конструкчiю)

-

Сидiння та спинки, анатомi.пrоi форми, виконаrri з
гнутокJIееноi фанери товщиною не менше 7 мм, яка мае
вiдповiдну ортоподичну форму. Кути сидiння i спинки та передня
крайка сидiння мilють радiус заокруглення дJIя запобiгання
трtlвмування. Сидiнrrя та спинки вкритi прозорим лiжом на воднiй
ocHoBi.

-

Сидiння мае анатомiчну виiмку.

Стiлець уrнiвський мас бути виготовлений вiдповiдно до
22046:2004
<Меблi дJIя навчальних закJIадiв, Зага-пьнi
ДСТУ

технiчнi )rмови), ГОСТ 11016-93 <Стiльцi yrHiBcbKi>, пiдтвердити
вiдповiдним сертифiкатом та протоколом випробувiшь, вид€}ним
уповновtDкеним органом. Сертифiкат мае буги виданий органом з
сертифiкацii, що входить до перелiку органiв з сертифiкацii
акредитовшrих НААУ на вiдповiднiсть вимогаIu ДСТУ EN
ISолЕС Т7065:20|4

-

На торцях каркасу мaють буги закрiпленi пластиковi
нtжонечники, якi залобiгшоть травмувЕlнню yrHiB та
пошкодженню пИлоги.

-

Стiлець уlнiвський мае постачатися Замовнику
упаков€lний в картон гофроваrrий багатошаровий, який вiдповiдае
характеру Товару, забезпечуе його цiлiснiсть та збереження якостi

-

Гараrrтiя на комплект вiдповiдно до ДСТУ ГОСТ
22046:2004 "Меблi дJuI навчi}льних закJIадiв. Загальнi TexHi.пri
5дdови"

Стiл для
вIмтеJIя

J

Стiл для вчитеJuI повинен вiдповiдати ДСТУ EN 527-3:2008 <Меблi

шт
адмiнiстративних примiщень. Столи
робочi та парти) та ГОСТ 4414:2005 кМеблi за iндивiдуrlльним
зilп,fовленням. Загальнi технiчнi ).мови), що повинно бути
пiдтверджено висновком держulвноТ carriTapHo - епiдемiологiчноi
експертизи.

Стiл для BtIиTeJuI повинен бути зроблений з матерiалiв, дозволених
чинним санiтарним законодilвством дJIя використання у закладах
освiти та вiдповiдати сшriтарно-гiгiенiчним вимогаN{.
|абаритнi розмiри стоJIу дJIя вчитеJuI: 1300 х 1450 х 750 мм (з
можливiстю регуJIюваJIня висоти)
Стiльниця радiусна iз заокруглоними кутаNIи виготовлена ЛЩСП
товщиною не менше 18 MM,Bci iншi частини виготовленнi iз ЛДСП
товщиною не менше 16 мм
Торець робочоi частини стiльницi зi сторони вчитеJIя виготовлений з
полiуретану товщиною 20 мм, що унеможJIивлюе псування одягу

Стiл дrrя вчитеJIя оснащено туrчrбою з вiдкритою нiшею та
шухлядаNIи на роликових н:lпр€lвJIяюtIих (надати протокол
випробраrrь на роликовий направляючий на BMicT радiонуклiдiв
видаrrий лабораторiею акредитоваIIою НААУ ). Тумба збираеться за

t

допомогою конфiрмату (надати протокол випробувань на
конфiрмат, щодо BMicry радiонуклiдiв видаrrий лабораторiею
акредитовtlною НААУ ) Конфiрмат гIосилений дерев'яним чопиком.
Тумба до столу крiпиться за допомогою MiHi фiкса та дерев'яного
чопика. Колiр ЛДСП Береза Itи за погодженням iз Заruовником.

Вiдкритi торцi облицьовшri ПВХ крайкою (колiр за погодженням)

товщиною не менше 0.45 мм.
Екран (царга) мае бути не менше 2lЗ ьiдвисоти столу, може бути
виготовлена з Л,ЩСП товщиною не менше 16 мм. чи металу,
товщиною не менше 0,8 мм. Колiр Береза чи за погодженням.
Крiпильна фурнiтура мае буги надiйною, з'еднання типу <са.плорiз>
чи кутник (fiластиковий монтажний> не допустиме.

Стiл для

Замовнику упаковtlний в картон
гофрований багато шаровий, який вiдповiдае характеру Товару,
забезпечуе його цiлiснiсть та збереження якостi. Стiл для вчитеJuI
постачаеться з усiею необхiдною дJIя скJIад€tнЕя фурнiтурою та
технiчним паспортом на вирiб у надiйнiй упаковцi, що мiститися
селiкагелiйовий осушувач (надати копiю чинIry на дату розкриття
висновку ДСЕЕ на селiкагелiйовий осушувач).
вIIитеJшI мае постачатися

Стiл для вчителя мае бути виготовлений вiдповiдно до ДСТУ EN
527-З:2008 <Меблi для адмiнiстративних примiщень. Столи робочi
та парти) та ГОСТ 441'4:2005 кМеблi за iндивiдуЕIпьним
запdовленням. Загаrrьнi технiчнi уплови>, що повинно буги
пiдтверджено пiдтвердити вiддlовiдним сертифiкатом. Сертифiкат
мае буги виданий органом з сертифiкацii, що входить до перелiку
органiв з сертифiкацii акредитовЕtних НААУ на вiдповiднiсть
вимогill\,l ДСТУ EN ISОЛЕС 17065,201'4
Гарантiя на стiл дJIя вчитеJIя не менше 24 мiсяцiв.
Стiлець для
вtIитеJIя

З5 шт

Стiлець в.IитеJIя виготовлений з металевоI труби пофарбовшrоi
порошковою фарбою чорного кольору. На торцях каркасу закрiпленi
пластиковi наконечники, якi запобiгають травмув€lнню вtIитеJuI та
пошкодженню пiд.тrоги, Спинка та сидiння м'якi обтягнугi
тканиною колiр чорний або сiрий тканина. Зносостiйкiсть: 50 000
циклiв Martindale, щiльнiсть 240 гlм2. Нагrовнення спинки та
сидiння пiнополiуретан еластичний з нaпругою стиснення не менше
15 кПа (надати дiючий
ДСЕЕ та протокол
випробувань на
пiнополiуретан) Задня
частина стiльця
зfiкрита пластиковою
зtгJгушкою. Товар
повинен буги
виготовлений вiдповiдно до ДСТУ ГОСТ 199|7:20Тб <Меблi для
сидiння та лежаннrI. Зага;lьнi TexHi.пri умови). Учасник мае
пiдтвердити вiдповiдним сертифiкатом, виданим акредитовilним
оргаfiом сертифiкацii. Сертифiкати мають буги видаrri органом з
сертифiкацii, що входить до перелiку оргаrriв з сертифiкацii
iжредитованих НААУ на вiдповiднiсть вимогtlпл ДСТУ EN ISОЛЕС
170652014 в сертифiкатi сферою застосування с Меблевi вироби для
навчальних закладiв.

Гарантiйний TepMiH не меЕше 24 мiсяцiв.
Комп'ютерний
стiл з
висувною
полицею дIя
клавiатури

15

шт.

Комп'ютерний стiл з висувною полицею для клазiатури
повинеН вiдповiдаТи ГоСТ 44|4:2005 <Меблi за iндивiдуальним
з€lп,lовленням. Загальнi технiчнi упtови> та ЩСТУ EN 527-3:2008
кМеблi для

адмiнiстративних примiщень. Столи робочi, що повинIrо буги
пiдтверлжено висновком держtlвнот сшriтарно - епiдемiологiчноi
експертизи.
Габаритнi розмiри виробу: 1100х600750 мм. Матерiал виготовлення
,ЩСП класу eMiciТ Е1 не меньше16 мм. Торцi виробу личкуются
кромкою не менше 1 мм. Стiл укомплектований пiдставкою дrrя
системного блоку. Комп'ютерний стiл з висувною полицею дJUI
клавiатури мае буги виготовлений вiдtовiдно до ДСТУЕN 5272:2007 Меблi для адмiнiстративних примiщень. Робочi столи
Частина 2. Вимоги мехаrriчноi безпеки (EN 527-2:2002,IDT) та
госТ 4414:2005 <Меблi за iндавiду.lльним зtlмовленням. Загальнi
технiчнi ).мови)), що повинно буги пiдтверджено пiдтвердити
вiдповiдним сертифiкатом. Сертифiкат мае буги виданий оргilном з
сертифiкацii, що входить до перелiку оргшriв з сертифiкацiТ
.жредитованих НААУ на вiдповiднiсть вимог€lпd ДСТУ EN ISолЕС
|7065:20l4
.

Шафа
книжкова 4-х

двернаa
нlшею

.

6 шт.

Габарiтнi розмiри виробу: 800х380х1840 мм. Матерiал виготовлення
,ЩСП класу eMicii Е1 не менше 16 мм. мм. Задня cTiHKa виробу
лаlrлiновшrе ДВП бiлого кольору товщиною не менше 2,5 мм.
Фасаднi деталi виробу личкуються крайкою ПВХ товщиною не
Менше 1 мм, Bci iншi деталi виробу лиtIкуються крайкою ПВХ
товщиЕою не менше 0,45 мм. Шафа укомплектоваIIа чотирма
дверцятап{и та нiшею дlя зберiгання

-

посерединi. Фасади ЛДСП товщиною не менше 16 мм, крiпляться до
корпусу за допомогою не меншо трьох петлiв нilкJIадних на кожний
фасад (надати протокол випробуваrrь на петлi накладнi на BMicT
ралiонуклiдiв, видаrтий лабораторiею Ежредитованою НААУ), що
KpoMKoBElHi крайкою не менше 1 мм. Колiр Береза чи за
погодженням iз Заrrловником Шафа книжкова 4-х дверна з нiшею
повинна вiдповiдати ЩСТУ CEN/TR 1407З-1:2007 "Меблi дrrя
адмiнiстративIIих примiщень зберiгальнi. " та,,ЩСТУ ГОСТ
" | бз7 l :20 | б Меблi. Загаrrьнi TexHi.пri рлови" (Го СТ I бз7 1 -2O | 4,
IDT). Пiдтвердити вiдповiдним сертифiкатом акредитовtlним
оргаЕом сертифiкащii. Сертифiкати мають буги виданi оргшrом з
сертифiкацiТ, що вход.Iть до перелiку оргатriв з сертифiкацiТ,
tжредитованих НААУ на вiдповiднiсть вимогап{ ДСТУ EN ISO/IEC
|7065:.201'4. Товар мае постачатися Заrrловнику упаковЕtний в картон
гофрований багатошаровий, який вiдповiдае харЕжтеру Товару,

забезпечуе його цiлiснiсть та збереження якостi.

Шафа-секцiя
середЕя дJUI
книг з нiшею
та пIухJIядаN{и

3шт
Габарiтнi розмiри виробу: 800х380х1200 мм. Матерiа-гl виготовлення
.ЩСП класу eMicii Е1 1не меншеlб мм. Задня cTiHKa виробу лалцiноване двп бiлого кольору товщиною не менше 2,5 мм.
Фасаднi деталi виробу личкуIоться крайкою пвх товщиною не
менше 1 мм, Bci iншi дета-lli виробу личкуються крайкою пвх
товщиною не менше 0,5 мм. Шафа укомплектована нiшею для
зберiгшrня, двома шухлядtlп4и та двома распашними дверцятами.
Шафа-секцiя середня для книг з нiшею та шухJIядЕINIи
повинна вiдповiдати ЩСТУ CEN/TR 140'7З-]r:2007 "Меблi для
адмiнiстративних примiщень зберiга;lьнi." та ,ЩСТУ ГОСТ
" | бЗ7 | :20 | б Меблi. Зага_шьнi TexHi.пri уплови " (ГоСТ 1 63 7 1 - 20 1 4,
IDT). Пiдтвердити вiдповiдним сертифiкатом Ежредитованим
органом сертифiкацiТ. Сертифiкати мtlють буги видаrri оргi}ном з
сертифiкацii, що входить до перелiку органiв з сертифiкацiТ,
акредитованих НААУ на вiдповiднiсть вимогаIч{ ДСТУ EN ISO/IEC
|7065:20|4. Товар мас постачатися Зашrовнику упаковilний в картон
гофровшrий багатошаровий, який вiдповiдае характеру Товару,
забезпечуе його цiлiснiсть та збереження якостi.

