
(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 
«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)) 

 
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного 

призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі за предметом Шкільні меблі 
(ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – 39160000-1 Шкільні меблі) 

 
Мета проведення закупівлі: з метою виконання концепції НУШ та загальних потреб при 
підготовці закладів загальної середньої освіти Розвадівської ТГ до роботи в новому 2021-2022 
навчальному році 

1. Замовник: Центр фінансово-господарського та навчально-методичного забезпечення 
закладів освіти і культури Розвадівської сільської ради Стрийського 
району Львівської області 

Код за ЄДРПОУ, категорія 
замовника —підприємства, 
установи, організації згідно Закону 
України «Про публічні закупівлі»: 

41834402; категорія замовника — підприємства, установи, організації, 
зазначені у пункті 3 частини першої статті 2 Закону України «Про 
публічні закупівлі» 

Місцезнаходження вул. Біласа і Данилишина 18А, с. Розвадів, Львівська область, Україна, 
81634 

Посадові особи замовника, 
уповноважені здійснювати зв'язок 
з учасником 

Костко Іванна Романівна 
тел/факс (098)-86-91-503 
e-mail: rozv.osk@gmail.com 

2. Вид процедури закупівлі та 
номер закупівлі в електронній 
системі закупівельProzorro: 

Відкриті торги, UA-2021-08-28-000800-b 

3. Предмет закупівлі:  
Вид предмета закупівлі Шкільні меблі  
Коди та назви відповідних 
класифікаторів предмета 
закупівлі і частин предмета 
закупівлі(лотів) (за наявності): 

ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – 39160000-1 Шкільні 
меблі 
 

4. Обґрунтування розміру 
бюджетного призначення за 
кошторисом: 

Розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до розрахунку до 
кошторису на 2021 рік та річного плану закупівель  Центру фінансово-
господарського та навчально-методичного забезпечення закладів освіти і 
культури Розвадівської сільської ради Стрийського району Львівської 
області 

5. Очікувана вартість предмета 
закупівлі: 

Очікувану вартість визначено шляхом аналізу ринкових цін, кількості учнів 
та пропозицій аналогічного товару з відкритих джерел з урахуванням 
індексу цін в межах наявних бюджетних призначень  
734 882,00 грн з ПДВ. Також в очікувану вартість предмета закупівлі 
входять всі податки і збори, витрати на доставку, навантажувально-
розвантажувальні роботи, монтаж меблів. 

6.  Обґрунтування очікуваної 
вартості предмета закупівлі: 

Очікувана вартість закупівлі визначена в порядку, передбаченому 
виробничими та організаційно-розпорядчими документами Замовника з 
урахуванням затвердженої центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних 
закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета 
закупівлі (Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами) та у розрахунку 
відповідно до середньо ринкових цін в даному регіоні. 

mailto:rozv.osk@gmail.com


7. Обґрунтування технічних та 
якісних характеристик предмета 
закупівлі: 

Додаток №1 

 



Додаток №1 до Обґрунтування технічних та якісних характеристик 
предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості 

предмета закупівлі за предметом ДК 021:2015 за кодом 39160000-1 Шкільні меблі 
 

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ, КІЛЬКІСНІ ТА ІНШІ ВИМОГИ 
ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ 

 
1. Предмет закупівлі: ДК 021:2015 код 39160000-1 Шкільні меблі 
2. Закупівля продукції: здійснюється за коштів субвенції з державного бюджету, коштів 

місцевого бюджету (співфінансування) та залишку коштів освітньої субвенції з урахуванням 
ПДВ 20%. 
 

№ 
з/п 

Найменування товару, 
фото 

Технічні та якісні характеристики Кількість 

1. Стіл учнівський 
одномісний з 
регуляцією висоти №3-
5 та кута нахилу 
стільниці 

 
 

Габаритні розміри столу 
● ширина – 700 мм. 
● глибина – 590 мм. 
● висота – 580, 640, 700 мм. 
 
Стіл складається з деревинних та металевих деталей. 
Деревинні деталі складаються зі стільниці 
ергономічної форми, екрану та полиці, які виготовлені 
з ДСП ламінованої. Торці личкуються матеріалом для 
крайок – стрічкою ПВХ товщиною 1,0 мм та 0,5 мм. 
Стільниця столу складається з двох частин: малої та 
великої. Кути обох частин закруглені з 4-х сторін.  
Велика частина стільниці знаходиться зі сторони 
сидячого, має антисколіозний виріз та може 
встановлюватися як під кутом так і горизонтально. 
Кути нахилу стільниці: 0°, 3°, 5°, 7°, 9°, 12°, 14°, 16°. 
Регулювання кута нахилу стільниці здійснюється за 
рахунок механізму, типу ростомата, з обов’язковою 
наявністю обмежувачів для безпеки використання 
учнями. Обмежувач являє собою зажимний механізм 
зі зручною пластиковою ручкою, що блокує 
самовільну зміну кута нахилу стільниці. 
Мала частина стільниці (площадка) завжди зберігає 
горизонтальне положення. На цій частині стільниці 
розміщений отвір під стакан, пластиковий пенал для 
приладдя та отвори для тримача книг. Діаметр отвору 
під стакан – 60 мм. Усі отвори на стільницях захищені 
пластиковими втулками. 
Металеві частини стола учнівського (металевий 
каркас) виготовлені з плоскоовальних труб 50х30х1,2 
мм, 38х20х1,2 мм, 30х15х1,2 мм і круглої труби 
діаметром 25 мм, мають захисне декоративне покриття 
– емаль порошкова. 
Стіл може регулюватись по висоті: 580 мм (№3), 640 
мм (№4), 700 мм (№5). 
Регулювання висоти стола здійснюється за рахунок 
наскрізної гвинтово-гаєчної стяжки із фіксацією 
ковпачкової гайки всередині труби для неможливості 
відкручування в ході розхитування. 
На торцях каркасу закріплені пластикові наконечники, 
які запобігають травмуванню учнів та пошкодженню 
підлоги. 
У місцях регулювання висоти стола наявні пластикові 
перехідні втулки, що забезпечують плавність 

133 шт. 



регулювання, усувають скрипіння та подряпини при 
регулюванні висоти, надають ергономічний сучасний 
вигляд. 
На  нижній частині каркасу присутній отвір, через 
який проглядатиметься маркування зростових груп 

при регулюванні висоти столу. Кольорове 
маркування відповідно до зростових груп 
нанесене у вигляді кола близько 10 мм.  
Також на металевому каркасі за допомогою 
лазерного гравіювання нанесена шкала  
маркування ростових груп. 
Маркування продукції лазером 
здійснюється якісно, а вся інформація 
відображається чітко.  
На поверхні після лазерного гравіювання 
металу виходить довговічне зображення, 

стійке до зовнішніх впливів. 
На боковій стійці каркасу закріплений гачок.  
Колір ДСП:  дуб молочний, жасмін, бук, жовтий/лайм, 
сакура/лаванда. 
В кольоровій комбінації Жовтий/Лайм - стільниця і 
полиця товщиною 18 мм кольору Лайм, екран 
товщиною 16 мм кольору Жовтий. 
В кольоровій комбінації Сакура/Лаванда - стільниця і 
полиця товщиною 18 мм кольору Лаванда, екран 
товщиною 16 мм кольору Сакура. 
В кольоровій комбінації Бук - стільниця товщиною 18 
мм, полиця і екран товщиною 16 мм. 
В кольоровій комбінації Дуб молочний - стільниця, 
полиця І ЕКРАН товщиною 18 мм. 
В кольоровій комбінації Жасмін - стільниця, полиця і 
екран товщиною 18 мм. 
Колір каркасу:  салатовий (RAL6018), сірий 
(RAL7035), жовтий (RAL1018). 

2. Стілець учнівський Т-
подібний з регуляцією 
висоти №2-5 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Габаритні розміри: 
• ширина  – 331 мм; 
• глибина  – 417 мм; 
• висота  –  618, 658, 698, 738 мм; 
• висота сидіння – 300-420 мм. 
• розмір спинки – 380х160 мм; 
• розмір сидіння – 320х330 мм; 
 
Стілець складається з складається з деревинних та 
металевих деталей. 
Деревинні деталі являють собою сидіння та спинку, які 
виготовлені з гнуто-клеєної фанери (товщиною 8-9 
мм) та покриті безкольоровим екологічно-чистим 
лаком на водній основі або  пластиком HPL товщиною 
0,4-0,5 мм. Кути сидіння та спинки мають радіуси 
заокруглення для запобігання травмування. 
Металеві частини стільця (металевий каркас) 
виготовлені з плоскоовальних труб 50х30х1,2 мм, 
38х20х1,2 мм, 30х15х1,2 мм. 
Фарбування каркасу здійснене  порошковою 

133 шт. 



полімерною фарбою,  стійкою до подряпин. В місцях 
регулювання висоти наявна перехідна поліуретанова 
втулка, що забезпечує плавність регулювання, усуває 
скрипіння та подряпини при регулюванні висоти, 
надає ергономічний сучасний вигляд.  Стілець може 
регулюватися по висоті (висота сидіння): 300 мм(№2), 
340 мм (№3), 380 мм (№4), 420 мм (№5).  Регулювання 
здійснюється за рахунок наскрізної гвинтово-гайочної 
стяжки із фіксацією ковпачкової гайки у трубі для 
неможливості відкручування в ході розхитування. На 
торцях каркасу закріплені пластикові наконечники з 
натягом від самоспадання, які запобігають 
травмуванню учнів та пошкодженню підлоги.   
Деталі кріплення мають захисне декоративне 
покриття. 
До каркасу стільця приварені металеві пластини-
вушка, до яких в свою чергу і кріпляться спинка та 
сидіння. Такий тип з’єднання дозволяє легко 
здійснювати монтаж/демонтаж спинок та сидінь, при 
необхідності проводити заміну в майбутньому.  
Кріплення спинок та сидінь до каркасу стільців 
учнівських здійснюються за допомогою болтів 
спеціальної грибоподібної форми та гайок 
заокругленої форми, що убезпечує від отримання 
травм та від пошкодження одягу. 
На  нижній частині каркасу присутній отвір, через 
який проглядатиметься маркування зростових груп 
при регулюванні висоти столу. Кольорове маркування 

відповідно до зростових груп нанесене у 
вигляді кола близько 10 мм.  
Також на металевому каркасі за допомогою 
лазерного гравіювання нанесена шкала 
маркування ростових груп. Маркування 
продукції лазером здійснюється якісно, а вся 
інформація відображається чітко.  
На поверхні після лазерного гравіювання 
металу виходить довговічне зображення, 

стійке до зовнішніх впливів. 
Конструкція стільця стійка та регульована. Матеріали, 
з яких виготовлено стілець - екологічно чисті та 
дозволені до використання чинним санітарним 
законодавством. 
 Кольори каркасу: салатовий (RAL6018), сірий 
(RAL7035), жовтий (RAL1018) 
Кольори пластику HPL: Жасмін, Бук, Дуб Молочний, 
Блакитний. 

3. Стіл учнівський 2-
місний антисколіозний, 
4-6 ростові групи 

Габаритні розміри: 1200х500х640-760 мм.   
Каркас – кругла металева труба d25/d32 мм, покриття 
нанесене напиленням порошкових полімерних 
матеріалів. Стільниця з заокругленими кутами, 
виготовлена із ламінованої ДСП товщиною 18 мм, 
ПВХ - 1 мм, екран - з ДСП ламінованої 16 мм. На 
каркасі присутнє маркування ростових груп при 
регулюванні висоти столу. 
Колір ДСП: бук, дуб молочний. 
Колір каркасу: салатовий (RAL6018), 
сірий(RAL7035). 

90 шт. 

4. Стілець полозковий, Габаритні розміри: 391х430х743-823 мм (380-460 мм). 180 шт. 



регульований по 
висоті, 4-6 ростові 
групи 

Розмір спинки: 380х200 мм. Розмір сидіння: 380х350 
мм. 
Сидіння та спинка виготовлені з гнуто-клеєної 
фанери (товщиною 8-9 мм) та вкриті безкольоровим 
лаком на водній основі. Кути сидіння і спинки та 
передня крайка сидіння мають радіус заокруглення 
для запобігання травмування. Каркас стільця 
виготовлено з круглої труби d32х1,2 мм, d25x1,2 мм 
та 30х15 мм з нанесенням порошкової фарби. Спинка 
та сидіння  кріпляться до каркасу гвинтами та 
гайками. Регулювання висоти стільця здійснюється за 
допомогою гвинтів по отворах каркасу і ніжки, між 
якими встановлена пластикова перехідна втулка. На 
торцях каркасу закріплені пластикові наконечники, 
які запобігають травмуванню учнів та пошкодженню 
підлоги. На каркасі присутнє маркування ростових 
груп при регулюванні висоти стільця. 
Колір каркасу: салатовий (RAL6018), сірий 
(RAL7035). 

5. Шафа напівзакрита 
дводверна 

 

Шафа напівзакрита дводверна 
Габаритні розміри: 600х410х1594 мм.   
Виготовлена з ДСП: корпус 16 мм, фасад 18 
мм. Задня стінка виготовлена з білої ламінованої ДВП 
товщиною 3 мм. Оклейка: ПВХ жовтого 
кольору товщиною 1 мм. 
Можлива комбінація кольорів: 
Колір корпусу: бук, колір фасаду: жовтий/лайм. 
Колір корпусу: дуб молочний, колір 
фасаду: жасмін/лаванда. 

14 шт. 

6 Шафа відкрита з 10-ма 
комірками 
 

 

Шафа відкрита з 10-ма комірками 
Габаритні розміри: 600х410х1594 мм.   
Виготовлена з ДСП 16 мм. Задня стінка виготовлена з 
білої ламінованої ДВП товщиною 3 
мм. Оклейка: ПВХ жовтого кольору товщиною 1 мм. 
Колір корпусу: бук або дуб молочний 

14 шт. 

7 Стінка для лотків 
"Органайзик" 

 

Стінка призначена для умеблювання садочків та 
школи, є функціональною та призначена для 
зберігання дидактичного матеріалу, книг, папок, 
особистих речей дітей. 
Габаритні розміри: 
ширина – 357 мм; 
глибина – 410 мм; 
висота –  810 мм. 
Стінка складається з деревинного каркасу. 

Деревинні деталі стінки складаються: 
- корпус – ДСП ламіноване 16 мм; 
- стінка задня – ДВП ламіноване 3 мм. 

Деревинні деталі стінки, що виготовлені з ДСП 
ламінованої личкуються ПВХ товщиною 1 мм. 
Стінка комплектується лотками наступних розмірів: 

- 312х377х75 мм у кількості 1 штуки; 
- 312х377х150 мм у кількості 3 штук. 
Розміри лотків можуть мати відхилення до 5% від 
вказаного розміру.  

Стінка комплектується спеціальними пластиковими 
направляючими спеціальної форми для пластикового 

7 шт. 



лотка, щоб унеможливити його перевертання та 
випадання. Пластикові направляючі мають містити 
спеціальні фіксаційні втулочні кріплення (аналог 
полицетримача) на своїй основі для можливості їх 
монтажу без гвинтів чи саморізів для легкої зміни їх 
положення в каркасі ДСП та адаптації різних розмірів 
лотків.   
 
Орієнтовне фото направляючих:  

 
 

8 Дошка аудиторна 3-
створчата для крейди, 
5 робочих поверхонь, 
магнітна, 300х100см  

 

Габаритні розміри: 3000х1000 мм.   
Робоча поверхня дошки – металева з магнітними 
якостями та спеціальним зносостійким покриттям, 
може мати розграфлення. Задня поверхня дошки – 
МДФ 6 мм. 
Профіль виготовлено із анодованого алюмінію з 
пластиковими кутиками. Є лоток ергономічної 
форми. 
Колір поверхні: темно-зелений. 
 

21 шт. 

9 Дошка аудиторна 
одинарна 1500х1000 мм

 

Дошка аудиторна з однією робочою поверхнею під 
крейду 
Габаритні розміри: 1500х1000 мм. Вага: 17,04 кг. 
Робоча поверхня дошки – металева, з магнітними 
якостями та спеціальним зносостійким покриттям, 
може мати розграфлення. Задня поверхня дошки – 
МДФ 6 мм. 
Профіль виготовлено із анодованого алюмінію. Є 
лоток ергономічної форми. 
Колір поверхні: темно-зелений. 

3 шт. 

 
Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним кількісним 
та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником учасник повинен надати 

наступні документи: 
1) Повна копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи, виданого уповноваженим 
сертифікаційним органом України, на відповідність запропонованих меблів, вимогам діючого 
санітарного законодавства та діючим в Україні державним нормам та стандартам, зокрема ДСТУ 
ГОСТ 22046:2004, ДСТУ ГОСТ 16371:2016, ДСТУ prEN 1729-1:2004, ДСТУ ENV 1729-2:2004, ДСТУ 
ГОСТ 19917:2016, ГОСТ 12029-93, ГОСТ 11015-93, ГОСТ 11016-93, засвідчені печаткою (у разі 
наявності)  та підписом уповноваженої особи виробника. У разі якщо такий висновок виданий не на 
ім’я учасника, необхідно надати лист-згоду від власника такого документу на використання його в 
публічних закупівлях; (на позиції 1-2)  
2) Повна копія сертифікату відповідності та протоколів випробувань до нього від виробника, що 
виданий органом з сертифікації, яким підтверджується відповідність Товару, що пропонується 
учасником, діючим в Україні державним нормам та стандартам, зокрема ДСТУ ГОСТ 22046:2004, 
ГОСТ 11015-93, ГОСТ 11016-93, ДСТУ ГОСТ 16371:2016, ДСТУ ГОСТ 19917:2016, ДСТУ prEN 1729-
1:2004, ДСТУ ENV 1729-2:2004, ГОСТ 12029-93, засвідчені печаткою (у разі наявності)  та підписом 
уповноваженої особи виробника; (на позиції 1-2) 
3) Повна копія висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи, на відповідність 
матеріалів (ДСП, фурнітура, труба, крайки, лак, клеї, HPL тощо), з яких виготовляються меблі, 
вимогам діючого санітарного законодавства; (на позиції 1-2) 
4) Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи та відповідно виданий до нього 
протокол випробування на пластикові лотки, виданий уповноваженим сертифікаційним органом 



України, засвідчені печаткою (у разі наявності) та підписом уповноваженої особи виробника чи 
імпортера, якщо дана продукція виготовлена за межами країни.. У разі якщо такий висновок виданий 
не на ім’я учасника, необхідно надати лист-згоду від власника такого документу на використання його 
в даній публічній закупівлі; (на позицію 7) 
5) Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на пластикові направляючі, 
виданого уповноваженим акредитованим органом України, засвідчена печаткою (у разі наявності) та 
підписом уповноваженої особи виробника чи імпортера, якщо дана продукція виготовлена за межами 
країни.. У разі якщо такий висновок виданий не на ім’я учасника, необхідно надати лист-згоду від 
власника такого документу на використання його в публічних закупівлях; (на позицію 7) 
6) Копію сертифікату відповідності на пластикові лотки, що виданий акредитованим органом, яким 
підтверджується відповідність діючим в Україні державним нормам та стандартам, зокрема ДСТУ EN 
71-1:2018, ДСТУ EN 71-2:2018, ДСТУ EN 71-3:2018, засвідчена печаткою (у разі наявності) та 
підписом уповноваженої особи виробника чи імпортера, якщо дана продукція виготовлена за межами 
країни. У разі якщо такий документ виданий не на ім’я учасника, необхідно надати лист-згоду від 
власника такого документу на використання його в даній публічній закупівлі; (на позицію 7) 
7) Лист - підтвердження господарських відносин від виробника ламінованого ДСП на ім’я виробника 
готової продукції про підтвердження використання сертифікатів та гарантію вчасної поставки 
відповідного кольору ламінованого ДСП, що вказано в технічному завданні до даної закупівлі. Лист - 
підтвердження має містити чіткий перелік декорів (кольорів), із гарантією їх вчасної поставки; (на 
позиції 1-2) 
8) Копію сертифікату на систему якості ДСТУ EN ISO 9001:2018 виробника меблів, засвідчена 
печаткою (у разі наявності)  та підписом уповноваженої особи виробника; (на позиції 1-2) 
9) Копію сертифікату на систему екологічного менеджменту ДСТУ ISO 14001:2015 виробника меблів, 
засвідчена печаткою (у разі наявності)  та підписом уповноваженої особи виробника; (на позиції 1-2) 
10) Якщо Учасник не є виробником меблів, надати Авторизаційний лист від виробника меблів, 
виданий на ім'я Учасника з вказанням номеру закупівлі, предмету закупівлі, кількості товару та його 
повного найменування, назви замовника, гарантійних зобов'язань виробника та наявності сервісних 
центрів виробника на території України (вказати адресу, контактний телефон); (на позиції 1-2) 
11) Якщо Учасник не є виробником пластикових лотків, надати Авторизаційний лист від виробника 
чи імпортера, виданий на ім'я Учасника з вказанням номеру закупівлі, предмету закупівлі та назви 
замовника. Та, гарантійний лист від виробника чи імпортера про вчасну поставку пластикових лотків 
та направляючих з вказанням точних характеристик виробів; (на позицію 7) 
12) Кольорова скан-копія оригіналу документу, який підтверджує відносини з виробником меблів 
(дистриб’ютором, дилером) на продукцію, яка є предметом закупівлі (дилерська угода та/або 
дистриб’юторский договір) що здійснює його реалізацію та постачання на території України; (на 
позиції 1-2) 
13) Лист - підтвердження господарських відносин від виробника пластикових лотків та направляючих 
на ім’я імпортера про право на реалізацію, сертифікацію та вчасну поставку відповідного розміру 
пластикових лотків та направляючих до них, що вказано в технічному завданні до даної закупівлі. Лист 
- підтвердження має містити чіткий перелік видів та розмірі лотків, із можливістю їх вчасної поставки; 
(на позицію 7) 
14) Кольорова скан-копія оригіналу документу, який підтверджує відносини з імпортером лотків 
(договір поставки та/або дилерська угода та/або дистриб’юторский договір) що здійснює його 
реалізацію та постачання на територію України; (на позицію 7) 
15) Замовник залишає за собою право для прийняття остаточного рішення вимагати від переможця 
аукціону в термін 5-ти робочих днів безкоштовно надати зразки товарів, які планують постачатись, 
про що у складі пропозиції надається підтвердження. У разі невідповідності зразків вимогам 
замовника, замовник має право відхилити пропозицію;  
16) Учасник надає копію паспортів на меблі, засвідчені печаткою (у разі наявності) та підписом 
уповноваженої особи виробника, які включають найменування виробника та його адресу, інструкцію 
по збиранню, комплектність товару, інформацію з експлуатації, умови зберігання та транспортування, 
гарантійні зобов’язання від виробника; (на позиції 1-2) 
17) Учасник надає оригінальні без оброблення фото виробів, вказаних в Технічних вимогах;  
18) Учасник надає детальний опис товару, що пропонується до закупівлі, із зазначенням виробника 
товару, артикулу та торгової назви товару, а також посилання на конкретну сторінку сайту виробника, 
де зазначена інформація про вказаний товар;  
19) Учасник надає протоколи випробувань від акредитованої лабораторії щодо відповідності Столу 
учнівського одномісного з регуляцією висоти №3-5 та кута нахилу стільниці, Стільця учнівського Т-



подібного з регуляцією висоти №2-5 та Стінки для лотків "Органайзик" вимогам ДСТУ ГОСТ 
22046:2004, згідно із зазначених основних технічних характеристик, засвідчені печаткою (у разі 
наявності)  та підписом уповноваженої особи виробника. У разі якщо такий документ виданий не на 
ім’я учасника, необхідно надати лист-згоду від власника такого документу на використання його в 
публічних закупівлях. 
20) Транспортні послуги та інші витрати (пакування, доставка, розвантаження, монтаж та збирання до 
готового виду в місцях його безпосередньої експлуатації) враховані до вартості товару та є його 
невід’ємною частиною (у складі тендерної пропозиції учасник надає лист-згоду про погодження із 
вищезазначеними умовами). 
21) Поставку товару Учасник-переможець здійснює відповідно до дислокації до кожного навчального 
закладу, з перевіркою комплектності, цілісності та відсутності пошкоджень в присутності 
представників Замовника. Товар передається замовнику у зібраному та справному стані, без 
механічних та будь-яких інших пошкоджень, придатний для використання відповідно до свого 
призначення (у складі тендерної пропозиції учасник надає лист-згоду про погодження із 
вищезазначеними умовами). 
22) Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був у використанні та 
гарантійний термін (строк) експлуатації повинен становити не менше 24 місяців. На підтвердження 
Учасник повинен надати лист у довільний формі, в якому зазначити, що запропонований Товар є новим 
і таким, що не був у використанні і зазначити, що гарантійний термін (строк) експлуатації 
запропонованого Учасником Товару становить не менше 24 місяців. 
 
У цій документації всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що 
характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, 
типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва вживаються у значенні «…. «або 
еквівалент»»
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	Стіл складається з деревинних та металевих деталей.
	Деревинні деталі складаються зі стільниці ергономічної форми, екрану та полиці, які виготовлені з ДСП ламінованої. Торці личкуються матеріалом для крайок – стрічкою ПВХ товщиною 1,0 мм та 0,5 мм. Стільниця столу складається з двох частин: малої та великої. Кути обох частин закруглені з 4-х сторін. 
	На боковій стійці каркасу закріплений гачок. 


