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 «Комплект шкільних меблів (одномісна парта і стілець) для початкової школи НУШ для 

СЗШ №99 мЛьвова по вул.Творчій, 1 у м.Львові» 

(ДК 021:2015: 39160000-1 — Шкільні меблі ) 

  

Технічні вимоги 

 

Найменування, кількість (об'єми) товару: 

 

Найменува

ння 

Од. 

виміру 
К-сть Якісні та технічні вимоги 

Стіл 

учнівський 

одномісний 

шт. 168 

Стіл учнівський одномісний з полицею, з антисколіозним 
вирізом на стільниці, з регулюванням по висоті. Стільниця 
учнівського столу має змінне положення, що регулюється в 
трьох положеннях під нахилом 0˚, 6˚, 12˚. У кожному з 
положень регулювання кута стільниці надійно фіксується. На 
кришках столів має бути пенал для канцелярського приладдя 
та отвір під стаканчик для води. 
Розміри: довжина – 600 мм,  ширина – 500 мм.  
Стільниця столу виготовлена з ДСП емісії  класу Е1, товщиною 
не менше 18 – мм, колір ДСП: 
84 шт – бежевого; 
14 шт – зелена вода; 
70 шт – жовтого; 
Кути стільниці заовалені. Торці стільниці личкуються крайкою 
ПВХ не менше 2 мм. 
Екран та полиця виготовлено з ДСП емісії класу Е1 
(ламінована), товщиною не менше 16 мм, колір ДСП має 
відповідати кольору поверхні, крайка полиці і екрану - ПВХ 
завтовшки не менше 0,45 мм. 
Конструкція столу виконана так, що унеможливлює 
травмування в учнів.  
З одного боку повинен бути гачок для портфеля. Висота 
регулюється для чотирьох ростових категорій (3,4,5,6)  – 580 
мм, 640 мм, 700 мм,760 мм (розмір +_10 мм) 
Металеві частини столу виготовлені з квадратної труби. 
Метал 1,5 мм в розмірах 25х25х1,5 мм і 20х20х1,5 мм та 
мають захисне декоративне покриття – напилення 
порошкової фарби   світло-сірого кольору. 
Всі виступаючі закінчення металевих деталей закриті 
пластиковими заглушками, які запобігають травмуванню 
учнів та пошкодженню підлоги.  
Вага: не більше 10 кг. 
Гарантійний термін не менше 24 місяців. 
Вандалостійкість. 
Стійкість до миючих та дезінфікуючих засобів, дозволених для 
використання. 

 

Стілець 

учнівський 

полозковий 
зі змінною 
висотою 

шт. 168 

Стілець полозковий, посилений, регульований по висоті. 
Габаритні розміри: ширина - 380 мм, глибина – 430 мм. 
Висота повинна відповідати третій, четвертій, п’ятій, шостій 
ростовим групам (350 мм, 380 мм, 420 мм, 460 мм). (розмір 
+/-10 мм) 



Вага: не більше 4 кг 
Конструкція стільця – полозкова, посилена. 
Каркас стільця виготовлений з квадратної труби 25х25х1,5 мм 
і 20х20х1,5 мм з нанесенням порошкової фарби - верхня та 
нижня частина каркасу – світло-сірого кольору 
Металеві деталі каркасу закриті пластиковими заглушками, 
запобігають травмуванню учнів та пошкодженню підлоги. 
Кріплення стільця мають гвинти із захисними бочкоподібними 
елементами. 
Регулювання висоти стільця здійснюється за допомогою 
гвинтів по отворах каркасу і ніжки, між якими встановлена 
перехідна поліуретанова втулка, що забезпечує плавність 
регулювання висоти, надає ергономічний сучасний вигляд.  
На торцях каркасу закріплені пластикові наконечники, які 
запобігають травмуванню учнів та пошкодженню підлоги. 
Колір пластикової фурнітури (башмаки, заглушки та перехідна 
втулка) – чорні. 
Спинка та сидіння до каркасу кріпляться відривними 
заклепками. 
Сидіння та спинка виготовлені з гнуто-клеєної лакованої 
фанери товщиною  8-9 мм, яка формована під форму сидіння 
учня та має відповідну ортопедичну форму. Кути спинки і 
передня кромка сидіння заокруглена. Розмір спинки 380х200 
мм 
Розмір сидіння 380х380мм  
 Спинки і  сидіння вкриті безколірним лаком на водній основі, 
що є стійким до стирання. Кути сидіння і спинки та передня 
крайка сидіння мають радіус заокруглення для запобігання 
травмування.  
Конструкція стільця повинна бути стійка та регульована. Виріб 
повинен мати підвищену міцність і надійну конструкцію.  
Гарантійний термін не менше 24 місяців 
Вандалостійкість. 
Стійкість до миючих та дезінфікуючих засобів, дозволених для 
використання.  
Гарантія товару не менше 24 місяців з дня поставки товару.  
  

 

 

1. Вимоги до Товару 

1. Товар повинен бути новим, непошкодженим, сертифікованим та  відповідної якості. 

2. Товар повинен мати гарантійний строк експлуатації не менше 24 місяців від дати 

поставки Замовнику. 

3. Товар повинен бути упакованим для перевезення та зберігання.  

4. Умовою постачання товару є безкоштовна доставка на територію Замовника з 

перевіркою комплектності, цілісності та відсутності пошкоджень в присутності 

представників, розвантаження та занесення до приміщення для зберігання. 

 
 


