ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ТЕНДЕРІ: № UKRKI/ITB/2022-06
НА УКЛАДЕННЯ РАМКОВОГО ДОГОВОРУ
НА ЗАКУПІВЛЮ МЕБЛІВ ТА ТЕХНІКИ, А ТАКОЖ ПОСЛУГ З ВСТАНОВЛЕННЯ ДЛЯ
ПРОЕКТУ З ВІДНОВЛЕННЯ ЖИТЛА УВКБ ООН В УКРАЇНІ
Q&A
Питання
Просимо надати уточнення що до лоту №2 просимо уточнити розміри Шафи з
антресолю(Cabinet with mezzanine) а саме
висоту , ширину, глибину. також лот №5 - 1.
Шафа трьохдверна (135*230 см); 2. Шафа
чотирьохдверна (160*230 см); 3. Шафа під
книги; Призначення: Для прихожої, Для
спальні; - по всіх цих позиціях просимо
уточнити розміри ширина, висота, глибина.
4. Стіл з футлярами; Матеріал стільниці:
Ламіноване ДСП - уточніть розміри столу та
чи він повністю з ДСП?

Відповідь
Шафа з антресолью-150х90х40см
Розміри шафи 3/4: 135x230x60 см,
160x230x60 см,
Книжкова шафа; 80x200x40
Стіл з шафами 75х120х53см (ВхШхГ), стіл
повністю виготовлений з ламінованого МДФ

Чи можна пропонувати аналоги позицій що На жаль, це неможливо через особливі
вказані в спеціифікаціїї. Наприклад стіл з
вимоги замовника.
1100*600см (з металевою поверхнею) . Чи
можна пропонувати стіл повнісню з металу,
чи навпаки посністю з ДСП?
ЛОТ №2 позиція під назвою - Стілець,
Матеріал каркасу:Дерево
Висота, мм 520
Ширина, мм 260
Глибина, мм 250
Колір: Горіх
Данній стілець - Дитячий че це вірна
інформація? Чи потрібні великі для
дорослих?
Можливо у вас є креслення або фото
моделей по виробам. Побажання до
візуального вигляду або конструктиву?
Товщина корпусних деталей з ДСП може
бути 18 мм замість 16 мм?
Там де не вказано колір ДСП можливо
використовувати колір БУК?

Наша помилка, вибачте. Правильна
інформація:
крісло;
Матеріал каркаса: дерево
Висота, мм 1000
Ширина, мм 460
Глибина, мм 480
Колір: горіх
(Або аналог)
Через те, що багато предметів, малюнків та
фотографій недоступні, основний стиль, який
ми рекомендуємо, — мінімалізм із світлими
кольорами (не кричущі кольори).
Так, це може бути 18 мм, мінімум 16 мм
Так, це прийнятно.

Столи, ніжки яких вказано, що мають бути з
дерева, можуть бути з металу. Якщо так, то
який колір по Ral має бути?
Основа для одноярусних ліжок може бути
ДСП або метал замість дерев'яного брусу?
Якщо так, то який колір по Ral має бути?
Ніжки для одноярусних ліжок можуть бути
металеві? Якщо так, то який колір по Ral має
бути?
Матраци якої висоти потрібні, скільки шарів
наповнення? Матраци потрібні тільки для
двоярусних ліжок чи для всіх ліжок?

Відповідь ні, нам слід дотримуватися
початкової специфікації

Шафи, де не вказується кількість дверей,
який розмір секції повинні мати? Або яка
кількість секцій потрібна?

Шафа повинна мати 2 основні вертикальні
секції, одна з підвісами і ще 2 горизонтальні
секції, а інша – не менше 5 плоских секцій.

Тумби: з висувними ящиками чи з
відкривним фасадом? Якщо з висувними
ящиками, то яка кількість висувних ящиків
має бути? по стандарту іде 3 ящики.
Завіси на відкривання фасадів потрібні з
доводчиками чи без?

З ящиками (не відкриті фасади), з трьома
ящиками.

Тут відповідь також «Ні», ми не можемо
настільки відходити від специфікацій.
Будь ласка, дотримуйтесь специфікації

Стандартний матрац висотою 15 см,
зазвичай 3-шаровий; ППУ (пінополіуретан),
фетр

З ящиками (розсувні), без дверей

INVITATION TO BID: No. UKRKI/ITB/2022-06
FOR THE ESTABLISHMENT OF FRAME AGREEMENT ON THE SUPPLY OF FURNITURE
AND APPLIANCES, AS WELL AS INSTALLATION SERVICES FOR UNHCR’S SHELTER
PROJECTS IN UKRAINE
Q&A
Question
Please clarify the lot №2 - please specify the
dimensions of the Cabinet with mezzanine,
namely height, width, depth. Also lot №5 - 1.
Three-door cabinet (135 * 230 cm); 2. Fourdoor cabinet (160 * 230 cm); 3. Bookcase;
Purpose: For a hall, For a bedroom; - on all
these positions we ask to specify the sizes
width, height, depth. 4. Table with cases; Table
top material: Laminated MDF (chipboard) specify the dimensions of the table and
whether it is completely made of MDF
(chipboard)?
Is it possible to offer analogues of the positions
specified in the specification. For example, a
table with 1100 * 600cm (with a metal
surface). Is it possible to offer a table made
entirely of metal, or vice versa with MDF
(chipboard)?
LOT № 2 position under the name - Chair,
Frame material: Wood
Height, mm 520
Width, mm 260
Depth, 250 mm
Color: Walnut

Answer
Cabinet with mezzanine-150x90x40cm
3/4 doors cabinet sizes: 135x230x60cm,
160x230x60cm,
Bookcase; 80x200x40
Table with cases, 75x120x53cm (HxWxD), the
table is completely made of Laminated MDF

Unfortunately it is not possible, due the
particular requirement of entity.

Our mistake, apologize. The correct
information:
Chair;
Frame material: Wood
Height, mm 1000
Width, mm 460
Depth, mm 480
This chair is for Children. Is this information
Color: Walnut
right? Do adults need big ones?
(Or analog)
Do you have drawings or photos of models on Due to many items, drawings, and photos not
the products. Any visual appearance or design being available, the main style that we
wishes?
recommend is minimalism with bright colors
(not causing colors).
Can the thickness of the chipboard body parts Yes it can be 18mm, the minimum is 16mm
be 18 mm instead of 16 mm?
Where the color of the chipboard is not
Yes, it is acceptable.
specified, is it possible to use beech wood
colour?

Tables, the legs of which are specified to be
made of wood, may be made of metal. If yes,
which Ral colour should it be?
Can the basis for bunk beds be chipboard or
metal instead of wooden beams? If so, what
color should Ral be?
Can the legs of bunk beds be metal? If yes,
which Ral colour should it be?
What are the required mattress heights and
how many layers? Are mattresses required
only for bunk beds or for all beds?

Here is the answer is No, we should keep to
initial specification.
Here the answer is also No, we can’t be that
flued with specification.
Please follow the specification
Standard mattress with 15 cm high, and usually
with 3 layers; PPU (Polyurethane foam), Felt

Do cabinets, where the number of doors is not The Cabinet should have 2 main vertical
specified, what section size should they have? sections, one with hangers and 2 more
Or how many sections are needed?
horizontal sections, and another with at least 5
flat sections.
Drawers: With drawers or open fronts? If with With drawers (not open fronts), with three
drawers, how many drawers should there be? drawers.
The standard number is 3 drawers.
Do you need curtains for the fronts to open,
with or without door closers?

with drawers (Sliding), no doors

