
                   

                                                   
  ТОВ «МЕБЛІ-ТЕХНОСТИЛЬ» 

Юридична адреса: Україна, 62332, Харківська обл., 

Дергачівський р-н, село Руська Лозова, вул.Польова,  

будинок 14/3 

Поштова адреса: 61001, м. Харків, а/с 2401 

ЄДРПОУ 35659221, ІПН 356592220171 

Р/р UA 82 300528 00000 260054 55061754 в АТ «ОТП Банк», 01033, 

місто Київ, вул. Жилянська, будинок 43  

МФО 300528 

Тел. (067)8379232 , (050)3257574  

Ел.пошта: dnepr@mebel-ts.com.ua   
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КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ 

 

                   До Вашої уваги пропонуємо наступну продукцію: 

№ 
Найменування та характеристики товару 

Од. 

виміру 

Кіль- 

кість  

Ціна за 

од., грн. 

Сума, грн. 

1. Диван «Ромб» без підлокітників  

 
Основні характеристики: 

Габаритні розміри дивану: 1820х620х760 мм 

1. Надійна конструкція: каркас спинки 

виготовлений з фанери товщиною 15 мм, сидіння 

− з ДСП товщиною 16 мм, яке посилено рамою з 

металевої труби. Надійний і міцний каркас 

забезпечує тривалий термін служби. 

2. Наповнювач дивана - еластичний матеріал, який 

має ортопедичні якості − поліуретан. 

Оббивка – штучна шкіра, має стійкість до 

утворення подряпин, багаторазового згинання, є 

немазким і легко очищується. Основа 

встановлена на невисокі металеві ніжки, які 

гармонійно підкреслюють форму моделі. 

Відсутність гострих кутів робить диван зручним і 

безпечним. Колір оббивки на вибір Замовника. 

Товар відповідає діючим стандартам, що 

підтверджується діючими на увесь строк 

поставки висновками державної санітарно-

епідеміологічної експертизи.  

шт. 47 6 550,00 307 850,00 

2. Диван «Ромб» без підлокітників  

 

Основні характеристики: 

Габарити дивану: 1520х620х760 мм 

3. Надійна конструкція: каркас спинки виконаний з 

фанери, товщиною 15 мм, сидіння − з ДСП 

товщиною 16 мм, яке посилено рамою з металевої 

труби. ДСП є безпечним для застосування у 

виробництві меблів, так як матеріал відповідає 

ДСанПіН «Полімерні та полімервмісні матеріали, 

вироби і конструкції, що застосовуються у 

будівництві та виробництві меблів» що 

підтверджується учасником в складі тендерної 

шт. 10 5 800,00 58 000,00 

mailto:dnepr@mebel-ts.com.ua


                   

пропозиції відповідним документом від 

уповноваженого акредитованого органу. 

Надійний і міцний каркас забезпечує тривалий 

термін служби. 

4. Наповнювач дивана - еластичний матеріал, який 

має ортопедичні якості − поліуретан. 

Оббивка – штучна шкіра, матеріал має стійкість 

до утворення подряпин, багаторазового згинання, 

є немазким і легко очищається.  

1. Основа встановлена на невисокі металеві ніжки, 

які гармонійно підкреслюють форму моделі. 

2. Відсутність гострих кутів робить диван зручним і 

безпечним. Колір оббивки на вибір Замовника. 

Виріб відповідає діючим стандартам, що 

підтверджується діючими на увесь строк 

поставки висновками державної санітарно-

епідеміологічної експертизи. 

3. Диван «Ромб» без підлокітників  

 

Основні характеристики: 

Габарити дивану: 1220х620х760 мм 

5. Надійна конструкція: каркас спинки виконаний з 

фанери, товщиною 15 мм, сидіння − з ДСП 

товщиною 16 мм, яке посилено рамою з металевої 

труби. Надійний і міцний каркас забезпечує 

тривалий термін служби. 

6. Наповнювач дивана - еластичний матеріал, який 

має ортопедичні якості − поліуретан. 

Оббивка – штучна шкіра – матеріал є безпечним 

та відповідає вимогам ДСТУ EN 71-3:2019, що 

підтверджується відповідним протоколом 

випробувань виданим акредитованим суб’єктом 

господарювання в НАУУ у пропозиції. Основа 

встановлена на невисокі металеві ніжки, які 

гармонійно підкреслюють форму моделі. 

Відсутність гострих кутів робить диван зручним і 

безпечним. Колір оббивки на вибір Замовника. 

Виріб відповідає діючим стандартам, що 

підтверджується діючими на увесь строк 

поставки висновками державної санітарно-

епідеміологічної експертизи. 

шт. 5 5 200,00 26 000,00 

4.  Диван «Ромб» без підлокітників  

 

Основні характеристики: 

Габарити дивану кутового: 920х620х760 мм 

7. Надійна конструкція: каркас спинки виконаний з 

фанери, товщиною 15 мм, сидіння − з ДСП 

товщиною 16 мм, яке посилено рамою з металевої 

труби. Надійний і міцний каркас забезпечує 

тривалий термін служби. 

1. Наповнювач дивана - еластичний матеріал, який 

має ортопедичні якості − поліуретан. Оббивка – 

штучна шкіра, відповідає встановленим 

медичним критеріям, що підтверджується 

відповідним документом виданим 

шт. 10 4 100,00 41 000,00 



                   

уповноваженим суб’єктом господарювання у 

складі тендерної пропозиції учасника. Даний 

матеріал має стійкість до утворення подряпин, 

багаторазового згинання, є немазким і легко 

очищається. Основа встановлена на невисокі 

металеві ніжки, які гармонійно підкреслюють 

форму моделі. Відсутність гострих кутів робить 

диван зручним і безпечним. Колір оббивки на 

вибір Замовника. Виріб відповідає діючим 

стандартам, що підтверджується діючими на 

увесь строк поставки висновками державної 

санітарно-епідеміологічної експертизи). 

5. Кут «Ромб»  

 

Основні характеристики: 

Габарити дивану кутового: 620х620х760 мм 

Надійна конструкція: каркас спинки виконаний з 

фанери, товщиною 15 мм, сидіння − з ДСП 

товщиною 16 мм, яке посилено рамою з металевої 

труби. Надійний і міцний каркас забезпечує 

тривалий термін служби. Фанера та ДСП є 

безпечними для застосування у виробництві, що 

підтверджується протоколами випробувань 

стосовно дослідження радіаційної якості 

сировини видані уповноваженим 

органом/установою у складі тендерної пропозиції 

учасника. Наповнювач дивана - еластичний 

матеріал, який має ортопедичні якості − 

поліуретан. 

2. Оббивка – штучна шкіра - матеріал має стійкість 

до утворення подряпин, багаторазового згинання, 

є немазким і легко очищається. Основа 

встановлена на невисокі металеві ніжки, які 

гармонійно підкреслюють форму моделі. 

Відсутність гострих кутів робить диван зручним і 

безпечним. Колір оббивки на вибір Замовника. 

Виріб відповідає діючим стандартам, що 

підтверджується діючими на увесь строк 

поставки висновками державної санітарно-

епідеміологічної експертизи). 

шт. 5 4 100,00 20 500,00 

 Всього:  453 350,00 

 

Вся запропонована продукція відповідає вимогам системи управління якістю ДСТУ ISO 9001:2018 

на виробництво меблів для спеціалізованих закладів та кабінетів, а також відповідає вимогам системи 

екологічного управління ДСТУ ISO 14001:2015 на виробництво меблів для спеціалізованих закладів та 

кабінетів. 

 

 

 

       ДИРЕКТОР ТЕХНІЧНИЙ 

ТОВ «МЕБЛІ – ТЕХНОСТИЛЬ»      СІДЕЛЬНИК О.Ю. 

«20» липня 2021р. 
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