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UKRKI/ITB/2022-025 

ДОДАТОК A2 – Технічні характеристики товарів 
 

 

A. КІЛЬКІСТЬ ТОВАРІВ  

 

SN # Опис МАТЕРІАЛУ Одиниця 
вимірювання 

*Загальна 
кількість 

1.1 Дошка 25х100х20000 мм (з антисептичною обробкою) шт. 5 000 000 

1.2 Рейка (брус) 20х25х2000 мм (з антисептичною обробкою) шт. 5 000 000 

1.3 ОСП 2500x1200x10 мм шт. (лист) 250 000 

2.1 Цвяхи для дошки (60х2,5) кг 25 000 

2.2 Цвяхи для рейки (20 х 1,2) кг 12 500 

2.3 Шурупи по дереву (4,8 х 100 мм, 10 шт. в коробці) 
шт., 10 шт в 

коробці 
500 000 

3.1 Прозорий пластикова плівка 100 мікрон м кв. 7 500 000 

3.2 Монтажна піна (флакон 850 мл) шт. 250 000 

3.3 Скотч (40 мікрон, 45 мм х 100 м) шт. 250 000 

 

*Загальна кількість, зазначена в таблиці вище для 250 000 наборів на весь запропонований термін 
контракту 1+1 рік. Будь ласка, зверніть увагу, що кількість була вказана, щоб дати учасникам тендеру 
можливість отримати інформацію про прогнозовані потреби. Це не означає, що УВКБ ООН бере на 
себе зобов’язання купити зазначену вище кількість товарів. Кількість може змінюватись і 
залежатиме від фактичних потреб і наявних коштів, які регулюються видачею окремих Замовлень 
на закупівлю відповідно до Рамкової угоди. Тому, будь ласка, вказуйте ціни, які будуть діяти 
незалежно від замовленого обсягу товару. Будь ласка, також зауважте, що УВКБ ООН не встановлює 
та не зобов’язується купити будь-яку мінімальну кількість товарів. 

 

Кожен учасник тендеру може обрати участь у конкурсі на будь-який лот або на всі лоти, довівши 
свою здатність забезпечити запитані товари та доставити на склад УВКБ ООН у Києві та Львові. 
Розглядатимуться лише повні лоти (з повним переліком товарів). Часткові пропозиції щодо лоту 
не будуть розглядатись. 

 

УВКБ ООН прийматиме лише товари з такими самими характеристиками, як зазначено нижче. 
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Якщо учасник, який виграв тендер, у своїй пропозиції підтвердить, що він постачатиме товари 
відповідно до наведених нижче специфікацій, але під час виконання Рамкової угоди він не 
зможе доставити товари з точно такими самими технічними характеристиками, як зазначено 
нижче, такі поставки будуть відхилені без жодної фінансової компенсації для переможця 
тендеру; якщо учасник тендеру, який виграв тендер, повторно (3 рази) не зможе доставити 
товари з точно такими самими характеристиками, як зазначено нижче, Рамкова угода буде 
розірвана. 

 

B. СПЕЦИФІКАЦІЯ 

Лот 1. 
1.1 Покрівельні дошки  

Розмір: 25 мм х 100 мм, довжина 2000 мм 

Матеріал: ялина; 

Якість сушіння/вологість: CAT IIl/Не більше 15%; 

Клас/стандарт міцності: Клас C 18 згідно MG B 52001; 

Антибактеріальна обробка: ТАК; 

Величина відхилення (для рівня IT), відповідно ГОСТ 25346-89: IT (13-17); 

Відповідність сертифікату радіологічного контролю: ТАК; 

Нормативний вміст КС 137 Бк/кг – не більше: 740; 

Активність CS-137 Бк/кг – не більше: 5; 

Сертифікат походження деревини: Обов'язково 

 

 

1.2 Дерев'яні рейки (брус) 

Розмір: 20 мм x 25 мм x 2 000 мм 

Матеріал: ялина; 

Якість сушіння/вологість: CAT IIl/Не більше 15%; 

Клас/стандарт міцності: Клас C 18 згідно MG B 52001; 

Антибактеріальна обробка: ТАК; 

Величина відхилення (для рівня IT), відповідно ГОСТ 25346-89: IT (13-17); 

Відповідність сертифікату радіологічного контролю: ТАК;                                                           

Нормативний вміст КС 137 Бк/кг – не більше: 740; 

Активність CS-137 Бк/кг – не більше: 5; 

Сертифікат походження деревини: Обов'язково; 
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1.3 Орієнтованостружечна плита (ОСП) 

Стандарти: 

1. ISO EN 12369-1:2008 Дерев’яні плити. Характеристики для використання в конструкціях. 
Частина 1: Орієнтованостружечні плити (ОСП), деревина та деревне волокно (EN 12369-1: 
2001, IDT) 

2. ISO EN 300: 2008 Орієнтованостружечні плити (ОСП) 

Розмір: 250 х 125 х 10 мм  

Товщина дошки: 10 мм 

№  Властивості Одиниця виміру Кількість 

1 Межа міцності при згині вздовж головної осі 
пластини 

Н/мм2 20 

2 Межа міцності при згині малої осі Н/мм2 10 

3 Межа міцності при розтягуванні Н/мм2 0,32 

4 Модуль пружності при згині вздовж головної 
осі 

Н/мм2 3 500 

5 Модуль пружності при вигині малої осі Н/мм2 1 400 

6 Набухання в товщину через 24 години % <15 

7 Відхилення від нормального розміру мм  

- Товщина (нешліфована) +/-0,8 

- Довжина і ширина +/-3,0 

8 Відхилення від прямолінійності мм/м 1,5 

9 Відхилення від квадрата мм/м 2,0 

10 Вологомісткість % від 2 до 12 

11 Відхилення від середньої щільності в плиті % -15 

12 Виділення формальдегіду згідно: 

- Значення перфорації: мг/100г сухої дошки клас емісії Е1 

- Значення емісійної стабільності мг/м3 < 8< 0,124  

13 Щільність, не менше мг/м3 610 

14 Розмір дошки (ДxШxВ) мм 2 500 х 1 250 х 10  

15 Клас мінімум OSB-3 
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Лот 2. 
2.1 Цвяхи для покрівельних дошок 

Розмір: 60 мм х 2,5 

 

2.2 Цвяхи для дерев'яних рейок 

Розмір: 20 мм x 1,2 мм 

 

2.3 Шурупи по дереву  

Розмір: 4,8 x 100 мм PH2 (10 шт. у коробці) 

Лот 3. 
3.1 Прозора пластикова плівка 

Розмір: 3 м x 50/100/150 м 

Товщина поліетилену: не менше 100 мікрон  

 

3.2 Монтажна піна 

(Пінополістирольна ізоляція, яка не вбирає воду) 

Розмір: в ємностях по 850 мл 

 

3.3 Скотч 

(40 мікрон, 45 мм x 100 м) 

 

C.  УПАКОВКА, МАРКУВАННЯ ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ  

Учасник повинен виконувати інструкції, вказані нижче, для пакування та транспортування 
пакувальної одиниці (ПО).  

НАБОРИ ДЛЯ РЕМОНТУ ЖИТЛА   

кількість ПО НАБІР ДЛЯ РЕМОНТУ ЖИТЛА   
 

Товар  
Кількість 

одиниць в 1 
наборі 

Одиниця виміру   

Дошки 25X100x2000 мм  20 шт.  200 

Рейки (брус) 20X25x2000 мм 20 шт.  200 
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ОСП 10 мм, 250 х 125 см 1 лист  100 

Цвяхи для дошок 60 х 2,5 0.1 кг  1 

Цвяхи для рейок 20 х 1,2 0,05 кг  0.5 

Шурупи по дереву 4,8 х 100 мм ( 10 шт. в 
коробці) 

20 штук  200 (=10 коробок) 

Прозора пластикова плівка 100 мікрон 30 м2  300 

Монтажна піна флакон 850 мл 1 флакон  10 

Скотч 40 мікрон, 100 м x 45 мм 1 шт.  10 

 

 Вага та об’єм (розміри) кожної позиції ПО вказуються в технічній пропозиції. 

 Кожна ПО має мати етикетку із зазначенням вмісту разом із номером замовлення на 
придбання. 

 

D.  МОЖЛИВОСТІ ДОСТАВКИ  

Можливості доставки: 

Лот 1: Учасники тендеру повинні мати можливість доставити протягом 4 тижнів усі три (3) позиції в 
Лоті 1 в кількості, достатній для 10 000 наборів. 

Лот 2: Учасники тендеру повинні мати можливість доставити протягом 4 тижнів усі три (3) позиції в 
Лоті 2 в кількості, достатній для 10 000 наборів. 

Лот 3: Учасники тендеру повинні мати можливість доставити протягом 4 тижнів усі три (3) позиції в 
Лоті 3 в кількості, достатній для 10 000 наборів. 

УВКБ ООН намагатиметься консолідувати вимоги для замовлення: зверніть увагу, що до 20% від 
орієнтовної загальної кількості, що складає 250 000 наборів, можуть бути придбані з кожним 
замовленням. 


