
ДОДАТОК А 

Список необхідних товарів 

 

ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ТЕНДЕРІ: № UKRDN/ITB/2022/020 

НА УКЛАДЕННЯ РАМКОВОГО ДОГОВОРУ  

НА ЗАКУПІВЛЮ ТА ДОСТАВКУ ОФІСНИХ МЕБЛІВ 

ДО ОФІСУ УВКБ ООН У ДНІПРІ 

 

Това
р № 

МІНІМАЛЬНО ДОПУСТИМИЙ РІВЕНЬ 

(Учасники тендеру можуть запропонувати товари із схожим або 
вищим рівнем технічних характеристик.  

Для товарів, які більше не виробляються або вже застаріли,   
учасники тендеру можуть надати альтернативні товари/товари-

замінники) 

A ОФІСНІ МЕБЛІ Орієнтовна фотографія 

1 

Офісний стіл (прямокутний) - Розрахункова кількість 46 
штук 
Форма: Прямокутна 
Ширина: + 1200 мм 
Глибина: + 600 мм 
Висота: Не менше 710 мм до 1210 мм (регульована висота; 
моторизований) 
Рамка/ніжки: Металеві (сталеві) 
Стільниця: Деревинностружкова плита (ДСП) (висока якість; 
машинне пресування); ламінована 
Колір: Бажано білий, бежевий, деревина або комбінація 
 

 

2 

Офісний стіл (L-подібна форма) - Розрахункова кількість 3 
штуки 
Форма: L-подібна форма 
Ширина: + 1200 мм 
Глибина: + 600 мм 
Висота: Не менше 710 мм до 1210 мм (регульована висота; 
моторизований) 
Рамка/ніжки: Металеві (сталеві) 
Стільниця: Деревинностружкова плита (ДСП) (висока якість; 
машинне пресування); ламінована 
Колір: Бажано білий, бежевий, деревина або комбінація 
 

 

 

3 

Стіл для переговорів - Розрахункова кількість 12 штук 
Дизайн: Складається з офісних столів, які можуть бути 
об'єднані/з'єднані разом, щоб сформувати конференц-стіл 
у різних напрямках/формах 
Ширина: + 1800 мм/стіл 
Глибина: + 600 мм/стіл 
Висота: + 750 мм/стіл 
Рамка/ніжки: Металеві (сталеві) 
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Стільниця: Деревинностружкова плита (ДСП) (висока якість; 
машинне пресування); ламінована 
Колір: Бажано білий, бежевий, чорний, деревина або 
комбінація 

4 

Кухонний стіл - Розрахункова кількість 6 штук 
Форма: Прямокутна 
Місткість: Може розміститися 4 особи за столом 
Ніжки/рамка: Виготовлені із міцного матеріалу (наприклад, 
сталі, алюмінію, деревини) 
Стільниця: Виготовлена з твердого пластику або будь-якого 
іншого матеріалу, стійкого до забруднень (щоб було 
достатньо протерти лише серветкою); 
Колір: Бажано чорний або сірий 

 

5 

Журнальний/бічний столик - Розрахункова кількість 5 штук 
Форма: Кругла 
Діаметр: + 600 мм 
Висота: + 750 мм 
Ніжки/рамка: Виготовлені із міцного матеріалу (наприклад, 
сталі, алюмінію, деревини) 
Стільниця: Виготовлена з твердого пластику або будь-якого 
іншого матеріалу, стійкого до забруднень (щоб було 
достатньо протерти лише серветкою); 
Колір: Бажано білий, чорний або сірий 
 

 

6 

Крісло для персоналу (з високою спинкою) - Розрахункова 
кількість 46 штук 
Спинка: +  660 мм у висоту, регульована поперекова 
підтримка; з функцією фіксації кута нахилу 
Підлокітник: Регульована висота і може налаштовуватися 
Підголівник: Регулюється 
Сидіння: Регульована висота (газовий підйомник); 
обертання на 360º 
Ніжки: Металеві (бажано хромовані або матові) 
Ролики: Надпотужні ролики 
Матеріал: Сітчаста конструкція, виготовлена з бавовни, 
поліестеру, нейлону або комбінація; з використанням 
технології піни з ефектом пам'яті форми 
Колір: Бажано чорний або сірий 
 

 

7 

Крісло для персоналу (з середньою спинкою) - для столу 
переговорів - Розрахункова кількість 50 штук 
Спинка: Середньої висоти, з функцією фіксації кута нахилу 
Підлокітник: У комплекті 
Сидіння: Регульована висота (газовий підйомник); 
обертання на 360º 
Ніжки: Міцний пластик (надпотужний) 
Ролики: Міцні ролики 
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Матеріал: Сітчаста конструкція, виготовлена з бавовни, 
поліестеру, нейлону або комбінація; із міцним спіненим 
матеріалом 
Колір: Бажано чорний або сірий 

 

8 

Крісло для відвідувачів - Розрахункова кількість 4 штуки 
Спинка: низька висота 
Підлокітник: Відсутній 
Ніжки: Металеві (сталеві, бажано хромовані або матові) 
Матеріал: Зовнішній матеріал: тканина (бавовна, поліестер, 
нейлон або комбінація); із міцним спіненим матеріалом 
Колір: Бажано чорний або сірий 

 

9 

Крісло, що обертається - Розрахункова кількість 4 штуки 
Ніжки/рамка: Металеві (сталеві, бажано хромовані або 
матові) 
Сидіння: Матеріал виготовлений з тканини (бавовна, 
поліестер, нейлон або комбінація); із міцним спіненим 
матеріалом 
Особливості: Регульована висота (газовий підйомник) 
Колір: Бажано чорний або сірий 
 

 

10 

Кухонний стільчик - Розрахункова кількість 24 штуки 
Сидіння: Зовнішній матеріал, виготовлений з поліуретану 
або будь-якого іншого матеріалу, який стійкий до 
забруднення (щоб було достатньо протерти лише 
серветкою); з подушкою, виготовленою із міцного 
спіненого матеріалу 
Ніжки/рамка: Виготовлені з легкого, але міцного матеріалу 
(наприклад, сталі, алюмінію або деревини) 
Колір: Бажано чорний або сірий 
 

 

11 

Крісла-мішки - Розрахункова кількість 10 штук 
Матеріал: Зовнішнє покриття виготовлено з міцного 
текстилю, нейлону або іншого матеріалу, який НЕ поглинає 
воду легко (водовідштовхувальні) 
Наповнення: Має бути виготовлене з матеріалу, не 
шкідливого для здоров'я 
Форма: Кругла 
Глибина: + 700 мм 
Ширина: + 700 мм 
Висота: + 400 мм 
Колір: Бажано зелений, блакитний, червоний 
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12 

Підвісне крісло - Розрахункова кількість 3 штуки 
Дизайн: Крісло-корзина, крісло-крапля 
Рамка: Сталь або штучний ротанг 
Сидіння/подушка: Водостійка тканина 
Максимальна вантажопідйомність: До 136 кг 
 
 

 
 

13 

Диван - Розрахункова кількість 8 штук 
Місткість: Двомісний 
Рамка: Деревина або метал 
Матеріал: Зовнішній матеріал складається із поліуретану 
або тканини; із міцним спіненим матеріалом  

 

14 

Пересувна тумба - Розрахункова кількість 46 штук 
Кількість шухляд: Три (3)  
Висота: + 620 мм 
Ширина: + 400 мм 
Глибина: + 420 мм 
Матеріал: Деревинностружкова плита (ДСП) (машинне 
пресування), ламінована 
Ролики: Міцні ролики 
Колір: Бажано білий, бежевий, деревина або комбінація 
 

 

15 

Багатофункціональна горизонтальна шафа - Розрахункова 
кількість 10 штук 
Висота: + 670 мм 
Ширина: + 1000 мм 
Глибина: + 400 мм 
Зберігання: Відкриті полиці, ящики, полиці з дверима 
Матеріал: Деревинностружкова плита (ДСП) (машинне 
пресування), ламінована 
Колір: Бажано білий, бежевий, деревина або комбінація 
 

 

16 

Бічна шафа (металева) - Розрахункова кількість 10 штук 
Висота: + 900 мм 
Ширина: + 300 мм 
Глибина: + 450 мм 
Зберігання: 3-секційний висувний ящик зі сталевими 
роздільниками та замком (можуть розміщувати 
органайзери файлів формату A4) 
Механізм: Кульковий підшипник встановлений з повним 
висуненням 
Матеріал: Метал, порошкове покриття  
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Колір: Бажано білий, бежевий, сірий або чорний 

17 

Вертикальна шафа (дерев'яна) - Розрахункова кількість 10 
штук 
Висота: + 2000 мм 
Ширина: + 800 мм 
Глибина: + 450 мм 
Зберігання: Полички із замком (можуть розміщувати 
органайзери файлів формату A4) 
Матеріал: Деревинностружкова плита (ДСП) (машинне 
пресування), ламінована 
Колір: Бажано білий, бежевий, деревина або комбінація 
 

 

18 

Вертикальна шафа (металева) - Розрахункова кількість 10 
штук 
Висота: + 2000 мм 
Ширина: + 800 мм 
Глибина: + 450 мм 
Зберігання: Змінні полички із замком (можуть розміщувати 
органайзери файлів формату A4) 
Матеріал: Метал, порошкове покриття 
Колір: Бажано білий, бежевий, сірий або чорний  

19 

Відкритий вертикальний стелаж - Розрахункова кількість 
10 штук 
Висота: + 2000 мм 
Ширина: + 1000 мм 
Глибина: + 300 мм 
Ніжки: Металеві (наприклад сталеві, алюмінієві тощо) 
Полички: Деревинностружкова плита (ДСП) (машинне 
пресування), ламіновані 
 

 
 

Товар 
№ 

ІНШІ ВИМОГИ 

B 
МІСЦЯ ДОСТАВКИ 
Учасники тендеру можуть вибрати доставку як в обидва місця, так і лише в одне місце.  

1 
Офіс УВКБ ООН у Дніпрі 
Четвертий поверх будинку 17, блок А-5, вулиця Ламана, Дніпро, 49044, Україна 

2 
Польовий відділ УВКБ ООН у Полтаві 
Офіс ООН, четвертий поверх, вул. Котляревського 3, Полтава, Україна 

 

ВАЖЛИВО: За умови доставки всі товари повинні бути «зібрані». 

 

 


