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Додаток 1 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 

39180000-7 Лабораторні меблі 
 

Найменування Технічні характеристики 
Кількість 

Шафа медична ШМ-1С 

 

Шафа медична ШМ-1С (надалі - шафа) призначена для розміщення інструментів, матеріалів і медикаментів 

в перев'язувальних, операційних і ін. лікувальних установах. 

Шафа за конструкцією одностулкова та двосекційна. Каркас, боковини шафи, задня стінка, кришка та 

нижня полиці шафи виготовлені з листового металу.  Верхня секція шафи обладнана скляними дверцятами, 

які являють собою металеву рамку з вбудованою в неї скляною панеллю, ручкою з магнітним замком, та 

двома полицями, які можуть розміщуватись у трьох різних положеннях кожна. Нижня  секція шафи 

складається з одного сейфу, що має суцільну зварну конструкцію, в якому розміщені металева полиця, яка 

може бути встановлена в двох різних положеннях. Сейф оснащений металевими дверцятами, які обладнані 

ключовим замком. Ніжки шафи регулюються по висоті. Всі металеві  поверхні шафи покриті порошковою  

антикорозійною полімерною епоксі-поліефірною фарбою, білого кольору (RAL 9003,  текстура – матова, 

товщина напилення фарби – не менше 120 мкм), стійкою до багаторазової обробки дезінфікуючими засобами. 

Конструкція шафи передбачає відсутність гострих кутів та/або виступаючих частин 

Габаритні розміри, мм: 500×400×1630 

Максимальне статичне навантаження на полицю – до 30 кг: 

Середній термін експлуатації до списання, років – 10. 

Склад виробу та комплект поставки: 

Корпус шафи (метал) – 1 шт. 

Дверцята (скло) – 1 шт. 

Дверцята (метал) – 1 шт. 

Полиця (метал) – 3 шт. 

Ручка з замком – 1 шт. 

Ручка з магнітом – 1 шт. 

Ніжки (метал, пластик) – 4 шт. 

Комплект метизів (метал) – 1 шт. 

Інструкція із застосування – 1 шт. 

Гарантійний строк експлуатації – 12 місяців 

Виробник: ДП «Компанія ЗАПОВІТ» 

3 шт. 

Столик інструментальний СІ-5 Столик інструментальний СІ-5 призначений для розміщення інструментів, матеріалів і медикаментів в 

перев'язувальних та операційних та інших відділеннях медичних закладів.  

Столик являє собою конструкцію, виконану з уніфікованих елементів. На стійках, з'єднаних 

полицетримачами, встановлені дві скляні полиці. Столик має колеса, які роблять можливим його 

3 шт. 



переміщення. Всі металеві елементи конструкції покриті екологічно безпечною полімерною порошковою 

фарбою, стійкою до багаторазової обробки дезінфікуючими засобами. Конструкція столика передбачає 

відсутність гострих кутів, виступаючих частин або сколів.  

Габаритні розміри полиці, мм: 570×420 

Габаритні розмри столика, мм:  655×475×905 

Вага виробу – не більше 14 кг 

Максимальне навантаження – 15 кг 

Середній строк експлуатації до списання – 10 р. 

Склад виробу та комплект поставки: 

Стійка – 2 шт. 

Полицетримач – 2 шт. 

Полиця – 2 шт. 

Коліщата – 4 шт. 

Інструкція із застосування (паспорт) – 1 шт. 

Гарантійний строк експлуатації – 12 місяців 

Виробник: ДП «Компанія ЗАПОВІТ» 

Шафа лабораторна одностулкова 

ШЛ-1-Н Заповіт 

 

Шафа витяжна лабораторна ШЛ-1-н (далі – шафа) призначена для проведення медичних, хіміко-

токсологічних та інших наукових досліджень в лабораторіях медичних, наукових, навчальних та ін. 

установах і організаціях. 

Шафа за конструкцією одностулкова та односекційна, виконана з- уніфікованих елементів. Каркас, 

боковини, задня стінка, піддон та кришка шафи виготовлені зі сталі. Всередині шафи, ярусами,  розміщені 

металеві палиці. Двері шафи являють собою сталеву раму з вбудованою в неї скляною панеллю.  Двері 

шафи обладнані ключовим замком. Всі металеві  елементи шафи вкриті порошковим  антикорозійним 

полімерним епоксі-поліефірним покриттям, стійким до багаторазової обробки дезінфікуючими засобами. 

Конструкція шафи передбачає відсутність гострих кутів та/або виступаючих частин дверцят та полиць. 

Габаритні розміри шафи, мм: 500±10 × 460±10 × 1970±10; 

Максимальне статичне навантаження на полиці – до 25 кг;  

Вага виробу – до 35 кг 

Склад  виробу та комплект поставки: 

Каркас шафи (сталь) – 1 шт. 

Верхня кришка шафи (сталь) – 1 шт. 

Піддон шафи (сталь) – 1 шт. 

Задня стійка шафи (сталь) – 1 шт. 

Двері (сталь, скло) – 1 шт. 

Полиці (сталь) – 4 шт. 

Ручка з замком (метал) – 1 шт. 

Ніжки шафи – 4 шт. 

2 шт. 



Комплект метизів для складання шафи (метал) – 1 шт. 

Інструкція із застосування (паспорт) – 1 шт. 

Гарантійний строк експлуатації – 12 місяців 

Виробник – ДП «Компанія ЗАПОВІТ» 

Шафа лабораторна двостулкова 

ШЛ-2-Н Заповіт 

 

Шафа витяжна лабораторна ШЛ-2-Н (далі – шафа) призначена для проведення медичних, хіміко-

токсологічних та інших наукових досліджень в лабораторіях медичних, наукових, навчальних та ін. 

установах і організаціях. 

Шафа за конструкцією двостулкова та односекційна, виконана з уніфікованих елементів. Каркас, боковини, 

задня стінка, піддон та кришка шафи виготовлені з нержавіючої сталі. Всередині шафи, ярусами,  розміщені 

металеві палиці. Двері шафи являють собою сталеву раму з вбудованою в них скляною панеллю. Двері 

шафи обладнані ключовим замком. Всі металеві  елементи шафи вкриті порошковим  антикорозійним 

полімерним епоксі-поліефірним покриттям, стійким до багаторазової обробки дезінфікуючими засобами. 

Конструкція шафи передбачає відсутність гострих кутів та/або виступаючих частин дверцят та полиць. 

Габаритні розміри шафи, мм: 900±10 × 460±10 × 1970±10; 

Максимальне статичне навантаження на полиці – до 25 кг;  

Вага виробу – до 60 кг 

Склад  виробу та комплект поставки: 

Каркас шафи (нерж. сталь) – 1 шт. 

Верхня кришка шафи (нерж. сталь) – 1 шт. 

Піддон шафи (нерж. сталь) – 1 шт. 

Задня стійка шафи (нерж. сталь) – 1 шт. 

Двері (нерж. сталь, скло) – 2 шт. 

Полиці (нерж. сталь) – 4 шт. 

Ручка з замком (метал) – 2 шт. 

Комплект метизів для складання шафи (метал) – 1 шт. 

Ніжки шафи – 4 шт. 

Інструкція із застосування (паспорт) – 1 шт. 

Гарантійний строк експлуатації – 12 місяців 

Виробник – ДП «Компанія ЗАПОВІТ» 

2 шт. 

Шафа медична для халатів 

ШХМ-2 

Шафа медична для халатів ШХМ-2 (надалі - шафа) призначена для розміщення одягу, інструментів, 

матеріалів і медикаментів в перев'язувальних, лабораторних, операційних і ін. підрозділах лікувальних та 

медичних установ і аптек. 

Шафа за конструкцією двостулкова та односекційна, виконана з уніфікованих елементів. Корпус шафи 

цільнозварний, металевий, встановлений на металеві ніжки. Всередині шафи розміщена одна  металева 

полиця. Дверцята шафи виготовлені з металу, обладнані замком  та мають спеціальний отвір, що забезпечує 

вентиляцію внутрішньої порожнини шафи. Всі металеві  поверхні шафи покриті порошковою  

антикорозійною полімерною епоксі-поліефірною фарбою, білого кольору (RAL 9016,  текстура – матова, 

6 шт. 



 

товщина напилення фарби – не менше 120 мкм, попередня фосфатизація), стійкою до багаторазової обробки 

дезінфікуючими засобами. Конструкція шафи передбачає відсутність гострих кутів та/або виступаючих 

частин. 

Габаритні розміри шафи, мм: 800±5× 500±5 × 1800±10; 

Максимальне статичне навантаження на полицю – до 25 кг;  

Вага виробу  - до 50 кг 

Склад виробу та комплект поставки: 

Корпус шафи (метал) – 1 шт. 

Полиця (метал)  – 1 шт. 

Дверцята шафи (метал) – 2 шт. 

Ручки дверцят з замком – 2 шт. 

Інструкція із застосування (паспорт) – 1 шт. 

Гарантійний строк експлуатації – 12 місяців 

Виробник – ДП «Компанія ЗАПОВІТ» 

СЛ-01 (Стіл лабораторний) 

 
 

Стіл лабораторний СЛ-01 (надалі - стіл) призначений для проведення фізичних і хімічних аналізів в 

лабораторіях виробничих підприємств, лікувальних установ і НДІ.  

Стіл за конструкцією розбірний та складається з уніфікованих елементів: каркасу, задньої стінки, стільниці. 

Каркас столу суцільнозварний, алюмінієвий. Зверху на каркасі розміщується стільниця, виконана з ДСП. 

Дальній край стільниці має огородження, утворене виступаючим верхнім краєм задньої стінки столу. Всі 

елементи столу, виготовлені з ДСП, мають полімерне пластикове покриття, стійке до багаторазової обробки 

дезінфікуючими засобами та до пошкоджень механічного або хімічного характеру. Торці поверхонь 

елементів столу обклеєні кромкою ПВХ 2 мм. Стіл не має гострих кутів, ріжучих країв або виступаючих 

частин. Всі елементи столу стійкі до багаторазової обробки дезінфікуючими засобами. 

Габаритні розміри, мм: 1520 × 580 × 850 

Висота розташування стільниці – 850 мм 

Товщина панелі стільниці – 16 мм. 

Допустиме статичне навантаження – до 150 кг. 

Вага виробу – до 35 кг 

Склад виробу і комплект поставки 

Каркас (метал) – 1 шт. 

Задня стінка столу (ДСП, пластик) - 1 шт. 

Стільниця (ДСП, пластик) – 1 шт. 

Інструкція із застосування (паспорт) – 1 шт. 

Гарантійний строк експлуатації – 12 місяців 

Виробник: ДП «Компанія ЗАПОВІТ» 

1 шт. 

Стіл лабораторний з висувними Стіл лабораторний СЛ-001.03.02 з висувними ящиками і верхньою надбудовою (надалі - стіл) призначений 1 шт. 



ящиками і верхньою надбудовою 

СЛ-001.03.02 

 

для проведення фізичних і хімічних аналізів в лабораторіях виробничих підприємств, лікувальних установ і 

НДІ.  

Стіл за конструкцією розбірний та складається з уніфікованих елементів: каркасу, задньої стінки, стільниці, 

висувних ящиків та надбудови. Каркас столу суцільнозварний, алюмінієвий. Зверху на каркасі розміщується 

стільниця, виконана з ДСП. Під стільницею, з лівого боку столу розташовані висувні ящики  (3 шт), 

обладнані  направляючими повного висування та металевими ручками.  На стільниці встановлена 

надбудова, що являє собою дві секції відкритих полиць. Дальній край стільниці має огородження, утворене 

виступаючим верхнім краєм задньої стінки столу. Всі елементи столу, виготовлені з ДСП, мають полімерне 

пластикове покриття, стійке до багаторазової обробки дезінфікуючими засобами та до пошкоджень 

механічного або хімічного характеру. Торці поверхонь елементів столу обклеєні кромкою ПВХ 2 мм. Стіл 

не має гострих кутів, ріжучих країв або виступаючих частин. Всі елементи столу стійкі до багаторазової 

обробки дезінфікуючими засобами. 

Габаритні розміри, мм: 1520 × 580 × 1280 

Висота розташування стільниці – 850 мм 

Товщина панелі стільниці – 16 мм. 

Допустиме статичне навантаження – до 150 кг. 

Вага виробу – до 35 кг 

Склад виробу і комплект поставки: 

Каркас (метал) – 1 шт. 

Задня стінка столу (ДСП, пластик) - 1 шт. 

Стільниця (ДСП, пластик) – 1 шт. 

Боковини (ДСП, пластик) – 3 шт . 

Висувні ящики (ДСП, пластик) – 3 шт. 

Фурнітура (метал) – 3 шт. 

Верхня надбудова (ДСП, пластик) -  1 шт. 

Інструкція із застосування (паспорт) – 1 шт. 

Гарантійний строк експлуатації – 12 місяців 

Виробник: ДП «Компанія ЗАПОВІТ» 

Стіл лабораторний з 

закриваючою тумбою СЛ-001.04 

Стіл лабораторний СЛ-001.04 з закриваючою тумбою (надалі - стіл) призначений для проведення фізичних і 

хімічних аналізів в лабораторіях виробничих підприємств, лікувальних установ і НДІ.  

Стіл за конструкцією розбірний та складається з уніфікованих елементів: каркасу, задньої стінки, стільниці, 

тумби з дверцятами.. Каркас столу суцільнозварний, алюмінієвий. Зверху на каркасі розміщується 

стільниця, виконана з ДСП. З правого боку столу під стільницею розміщена тумба, обладнана дверцятами 

та відкритим відділенням, розташованим в верхній частині тумби. Дальній край стільниці має огородження, 

утворене виступаючим верхнім краєм задньої стінки столу. Всі елементи столу, виготовлені з ДСП, мають 

полімерне пластикове покриття, стійке до багаторазової обробки дезінфікуючими засобами та до 

пошкоджень механічного або хімічного характеру. Торці поверхонь елементів столу обклеєні кромкою ПВХ 

2 мм. Стіл не має гострих кутів, ріжучих країв або виступаючих частин. Всі елементи столу стійкі до 

2 шт. 



 

багаторазової обробки дезінфікуючими засобами. 

Габаритні розміри, мм: 1520 × 580 × 850 

Товщина панелі стільниці – 16 мм. 

Допустиме статичне навантаження – до 150 кг. 

Вага виробу – до 35 кг 

Склад виробу і комплект поставки: 

Каркас (метал) – 1 шт. 

Задня стінка столу (ДСП, пластик) - 1 шт. 

Стільниця (ДСП, пластик) – 1 шт. 

Боковини (ДСП, пластик) – 3 шт . 

Дверцята тумби (ДСП, пластик) – 1 шт. 

Фурнітура (метал) – 1 шт. 

Інструкція із застосування (паспорт) – 1 шт. 

Гарантійний строк експлуатації – 12 місяців 

Виробник: ДП «Компанія ЗАПОВІТ» 

Стіл лабораторний з висувними 

ящиками СЛ-001.03 

 

Стіл лабораторний з висувними ящиками СЛ-001.03 (надалі - стіл) призначений для проведення фізичних і 

хімічних аналізів в лабораторіях виробничих підприємств, лікувальних установ і НДІ.  

Стіл за конструкцією розбірний та складається з уніфікованих елементів: каркасу, задньої стінки, стільниці, 

висувних ящиків. Каркас столу суцільнозварний, алюмінієвий. Зверху на каркасі розміщується стільниця, 

виконана з ДСП. Під стільницею, з лівого боку столу розташовані висувні ящики (3 шт.), обладнані  

направляючими повного висування та металевими ручками.  Дальній край стільниці має огородження, 

утворене виступаючим верхнім краєм задньої стінки столу. Всі елементи столу, виготовлені з ДСП, мають 

полімерне пластикове покриття, стійке до багаторазової обробки дезінфікуючими засобами та до 

пошкоджень механічного або хімічного характеру. Торці поверхонь елементів столу обклеєні кромкою ПВХ 

2 мм. Стіл не має гострих кутів, ріжучих країв або виступаючих частин. Всі елементи столу стійкі до 

багаторазової обробки дезінфікуючими засобами. 

Габаритні розміри, мм: 1520 × 580 × 850 

Товщина панелі стільниці – 16 мм. 

Допустиме статичне навантаження – до 150 кг. 

Вага виробу – до 35 кг 

Склад виробу і комплект поставки: 

Каркас (метал) – 1 шт. 

Задня стінка столу (ДСП, пластик) - 1 шт. 

Стільниця (ДСП, пластик) – 1 шт. 

Боковини тумб (ДСП, пластик) – 4 шт . 

Висувні ящики (ДСП, пластик) – 3 шт. 

Фурнітура (метал) – 4 шт. 

1 шт. 



Інструкція із застосування (паспорт) – 1 шт. 

Гарантійний строк експлуатації – 12 місяців 

Виробник: ДП «Компанія ЗАПОВІТ» 

Стіл лабораторний з висувними 

ящиками, що закривається 

тумбою і верхньою надбудовою 

СЛ-001.02.03.04 

 

Стіл лабораторний СЛ-001.02.03.04 з тумбою, що закривається, висувними ящиками і верхньою 

надбудовою (надалі - стіл) призначений для проведення фізичних і хімічних аналізів в лабораторіях 

виробничих підприємств, лікувальних установ і НДІ.  

Стіл за конструкцією розбірний та складається з уніфікованих елементів: каркасу, задньої стінки, стільниці, 

тумби, висувних ящиків та надбудови. Каркас столу суцільнозварний, алюмінієвий. Зверху на каркасі 

розміщується стільниця, виконана з ДСП. Під стільницею, з лівого боку столу розташовані висувні ящики  

(3 шт), обладнані  направляючими повного висування та металевими ручками.  З правого боку столу під 

стільницею розміщена тумба, обладнана дверцятами. На стільниці встановлена надбудова, що являє собою 

дві секції відкритих полиць. Дальній край стільниці має огородження, утворене виступаючим верхнім 

краєм задньої стінки столу. Всі елементи столу, виготовлені з ДСП, мають полімерне пластикове покриття, 

стійке до багаторазової обробки дезінфікуючими засобами та до пошкоджень механічного або хімічного 

характеру. Торці поверхонь елементів столу обклеєні кромкою ПВХ 2 мм. Стіл не має гострих кутів, 

ріжучих країв або виступаючих частин. Всі елементи столу стійкі до багаторазової обробки 

дезінфікуючими засобами. 

Габаритні розміри, мм: 1520 × 580 × 1280 

Висота розташування стільниці – 850 мм 

Товщина панелі стільниці – 16 мм. 

Допустиме статичне навантаження – до 150 кг. 

Вага виробу – до 35 кг 

Склад виробу і комплект поставки: 

Каркас (метал) – 1 шт. 

Задня стінка столу (ДСП, пластик) - 1 шт. 

Стільниця (ДСП, пластик) – 1 шт. 

Боковини тумб (ДСП, пластик) – 4 шт . 

Висувні ящики (ДСП, пластик) – 3 шт. 

Дверцята тумби (ДСП, пластик) – 1 шт. 

Фурнітура (метал) – 4 шт. 

Верхня надбудова (ДСП, пластик) -  1 шт. 

Інструкція із застосування (паспорт) – 1 шт. 

Гарантійний строк експлуатації – 12 місяців 

Виробник: ДП «Компанія ЗАПОВІТ» 

2 шт. 

Підставка під термостат (ГП, 

ШСС) ПГП 

Підставка під термостат ПГП (далі - підставка) використовується в лабораторіях і стерилізаційних 

приміщеннях медичних закладів для розміщення великогабаритних апаратів таких як: термостат, ДП, ШСС. 

Підставка має нерозбірну конструкцію та виготовлена з уніфікованих металевих елементів: каркасу та полиць. 

3 шт. 



 

Каркас виготовлений з металевого профілю та складається з двох стійок, з’єднаних між собою 

полицетримачами, на яких двома ярусами розташовані металеві полиці. Верхня полиця має профільний край 

з відбортовкою по периметру. В нижній частині підставки, під верхньою полицею розташована нижня полиця., 

На всі металеві елементи підставки нанесена антикорозійна порошкове епоксі-поліефірна фарба білого кольору 

(RAL 9016,  текстура – матова, товщина напилення фарби – не менше 120 мкм), стійка до багаторазової обробки 

дезінфікуючими засобами. Конструкція підставки передбачає відсутність гострих кутів, виступаючих частин 

або сколів. 

Габаритні розміри, мм: 755±10 × 705±10 × 825±10. 

Максимальне допустиме статичне навантаження – до 25 кг. 

Вага виробу - не більше 10 кг 

Склад виробу та комплект поставки: 

Підставка в зборі – 1 шт. 

Інструкція із застосування (паспорт) – 1 шт. 

Гарантійний строк експлуатації – 12 місяців 

Виробник: ДП «Компанія ЗАПОВІТ» 

 

*всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід 

читати як «або еквівалент» 

 


