
Додаток A до RFQ 2018-157 

Наступні пункти повинні бути чітко висвітлені в Технічній пропозиції: 

 Детальний опис та характеристики запропонованих ергономічних офісних крісел. Учасникам 
торгів пропонується запропонувати кілька рішень з різними конструкціями та матеріалами, 
а також ціновим діапазоном. Ця інформація включає (але не обмежується) наступне: повні 
технічні характеристики меблів, варіанти конструкцій, що пропонуються, матеріалів та 
кольорів (візуалізація та / або вибірка варіантів матеріалів з відповідними цінами, при 
необхідності). 

 Надайте підтвердження відповідних сертифікатів (наприклад, сертифікатів якості). 
 Вкажіть ім'я, адресу та контактну інформацію найближчого авторизованого представника, 

який забезпечить послуги з установки, гарантії, технічного обслуговування та сервісу після 
продажного обслуговування (якщо відрізняється від головного виконавця). 

НАЙМЕНУВАННЯ СПЕЦИФІКАЦІЯ К-ть 

ЕРГОНОМІЧНЕ 
КРІСЛО 

 Максимальне навантаження 120 кг; 
 Пасивний нахил сидіння: Синхромеханізм з 

регулюванням гойдання під вагу користувача; 
 Ортопедичний профіль з опорою попереку, що 

регулюється; 
 Анатомічна посадка; 
 Ергономічні ручки, що регулюються по висоті; 
 Крісло, що регулюється по висоті; 
 Глибина сидіння повинна бути від ≈ 38 до 47 см; 
 Ширина сидіння повинна складати ≈46-51см; 
 Висота спинки від сидіння повинна бути не менше 50 

см та повинна бути розрахованою на людей різної 
статури; в разі, якщо запропонована модель не 
розрахована на людей високого зросту, просимо 
надати альтернативні варіанти. УВКБ ООН залишає за 
собою право придбати декілька моделей відповідно 
до статури співробітників. 

 Ширина спинки повинна складати мінімум 30 см; 
 Висота підлокітників від сидіння: 17–28 см., 

можливість налаштування різної довжини; 
 Оббивка повинна бути чорного, синього, сірого або 

коричневого кольорів з текстилю високої якості; 
 Крісло повинне регулюватися та бути розрахованим 

на людей різної статури та комплекції; 
 Фіксація нахилу; 
 Гарантія від 12 місяців; 
 Повинен бути розрахований як мінімум на 8 годин 

безперервного сидіння. 
 

≈100 



 Висота сидіння повинна регулюватися мінімум від ≈40 
до 50 см (бажано); 

 Сертифікат відповідності стандарту ЄС № EN 1335 або 
аналогу (бажано); 

 Підголівник з регулюванням висоти та кута нахилу 
(бажано); 

 Оббивка сидіння: Buzz 2/ Cogent або аналогічний 
текстиль високої якості (бажано); 

 Регулювання підлокітників по ширині плечей та по 
горизонтальній площині (бажано); 

 Регульована глибина сидіння: ковзає вперед і назад, 
підлаштовуючись під людей різного зросту (бажано); 

 Регулювання кута нахилу спинки  та фіксація спинки в 
різних положеннях з регульованою силою опору 
(бажано); 

 Всі механізми регулювання повинні бути легкими в 
експлуатації та легко доступними для людини, яка 
сидить в кріслі (бажано).  

 Механізм розподілу ваги (бажано) 

Зображення 
 

 
 

 



NB: Зображення надані виключно з метою ілюстрації орієнтовних 
потреб УВКБ ООН. Інші товари також будуть розглянуті.  

 

Кваліфікаційні вимоги: 

1. Реєстраційні документи фізичної або юридичної особи 
2. Сертифікація якості 

Учасник торгів повинен надати сертифікат якості та/або відповідності. 
3. Відповідність основним вимогам, зазначеним в специфікації крісел вище.  
4. Зразки 

Учасники торгів, пропозиції яких які відповідають кваліфікаційним вимогам 1-3, повинні 
будуть надати УВКБ ООН зразок обраного товару для перевірки якості. 

 
 
Критерії оцінювання зразків: 
 

1. Доцільність зовнішнього вигляду – зовнішній вигляд, що підходить для офіційного робочого 
середовища. 

2. Оцінка функціональності – стійкість крісла та комфорт при сидінні, легкість у використанні з 
урахуванням потреб людей різної статури та комплекції.  

3. Оцінка якості крісла на основі якості його деталей, збірки та матеріалу, з якого він зроблений;  
повинні бути стійкі та витривалі. 

4. Якщо різниця в технічних та якісних характеристиках між запропонованими кріслами 
неістотна, буде вибрана пропозиція з найнижчою вартістю. 

 


