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Заявка на 2021 рік по КНП «ДЦПМ СЛ № 9» ДМР

№
з/п Найменування товару

Один
иці

вимі
РУ

Кількіс
ть

Ціна сума

1 2 3 4 5 6

1

Калоприймач 1779 стомічний 
2хкомпонентн. пластина , фланець 60 мм 
розмір для вирізання 10-55 см №5 (НК 
024:2019 -31071 Клейова пластина остоми)

уп 24 337,70 8104,80

О

Сечоприймач зі зливом 2000мл стерильний 
в інд уп №1 (НК 024:2019 - 
58921 Сечоприймач із зливним краном без 
кріплення до пацієнта, стерильний.)

уп 100 12,00 1200,00

3
Підгузки для дорослих розмір Ь (30 
штук/уп) (НК 024:2019 11239 Підгузник для 
дорослих)

уп 166 442,50 73455,00

4
Підгузки для дорослих розмір М (ЗО 
штук/уп) (НК 024:2019 1 1239 Підгузник для 
дорослих)

уп 160 388,50 62160,00

5
Підгузки для дорослих розмір 5 (30 шт/уп) 
(НК 024:2019 11239 ГІідгузникдля дорослих) уп зо 373,33 11199,90

Всього : 156 ;[19,70
Загальна сума 156 1119,70 грн. (сто п’ятьдесят шість тисяч сто дев’ятнадцять грн. 70 
коп.)

М едико-технічні вимоги

№ Н айменування товару М едико-технічні вимоги

1 Калоприймач 1779 стомічний 
2хкомионентн. п л асти н а , 
фланець 60 мм розмір для 
вирізання 10-55 см №5 (НК 
024:2019 - 31071 Клейова 
пластина остоми)

Калоприймач стомічний двокомпонентний - пластина.

Пластина, що має спіралевидну структуру адгезиву, на фланці 
пластини розміщені "вушка" для кріплення поясу, діаметр фланцю - 60 
мм

Внутрішній -  10мм;

Зовнішній -  55 мм - з можливістю вирізати до необхідного.

mailto:medcentr9@ukr.net


Діаметр фланця на пластині та на мішку повинні співпадати та 
комплектуватися.

Пакування №5
Термін придатності на момент доставки повинен бути не менше 

80% від строку виготовлення. Для підтвердження надати гарантійний 
лист. Гарантійний лист повинен включати: повну назву замовника та 
учасника, предмет закупівлі згідно специфікації, номер оголошення 
про проведення закупівлі з обов’язковим зазначенням ГО закупівлі.

2 Сечоприймач зі зливом 2000мл 
стерильний в інд уп №1 (НК 
024:2019 -58921 Сечоприймач 
із зливним краном без 
кріплення до 
пацієнта, стерильний.

Сечоприймач повинен бути призначений для збору сечі у дорослих. 
Сечоприймач повинен бути стерильним.
Сечоприймач повинен мати перехідник сечоприймача стійкий до 
перегинів.
Сечоприймач повинен мати довжину дренаж ної трубки не менше 90 
см.
Сечоприймач повинен мати у мішку сечоприймача розміщений 
клапан зворотного потоку сечі, що запобігає потраплянню вмісту 
сечоприймача а в сечовий міхур, що значно знижує ризик розвитку 
інфекції.
Сечоприймач повинен мати на міш ку сечоприймача нанесене 
градуювання від 100 до 2000 мл, що дозволяє визначити обсяг вмісту. 
Сечоприймач повинен мати прозорі стінки сечоприймача, які 
дозволяють стежити за кольором вмісту.
Сечоприймач повинен мати в наявності зливний клапан, який 
дозволяє спорожнити сечоприймач для продовження терміну його 
використання.
3 метою запобігання закупівлі фальсифікатів та дотримання гарантій на 
своєчасне постачання товару у кількості, якості та зі строками 
придатності, учасник надає оригінал гарантійного листа від 
виробника, яким виробник підтверджує можливість поставки предмету 
закупівлі цих електронних торгів зі строками придатності та в терміни, 
визначені замовниками торгів. Гарантійний лист повинен включати: 
повну назву замовника та учасника, предмет закупівлі згідно 
специфікації, номер оголошення з обов'язковим  зазначенням ГО про 
проведення закупівлі.
Термін придатності на момент доставки повинен бути не менше 80% 

від строку виготовлення. Для підтвердження надати гарантійний лист 
виробника.
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_

Підгузки для дорослих розмір Ь 
Пакування 30 штук в упаковці 
(НК 024:2019 11239 Підгузник 
для дорослих)

Підгузки для дорослих, розмір Ь: 
поглинальна здатність не менше 2410 мл; 
окружність в поясі (см) не менше 90-145;
Пакування не менше 30 штук в упаковці;
Підгузники повинні мати подвійний поглинаючий шар целюлозно- 
волоконної основи з абсорбуючим полімером (САП), для швидкого 
поглинання вологи з утворювання гелю;
Внутрішня поверхня виготовлена з проникного нетканого матеріалу; 
Повинні мати вологонепроникну зовнішню поверхню.
Високі вологонепроникні бар’єри та еластичні манжети з боків; 
Наявність 3-х еластичних резинок для щ ільного прилягання; 
індикатор вологонасичення підкаже, коли необхідно змінити виріб; 
повинні бути виготовлені з гіпоалергенних матеріалів;
4 застібки.
3 метою запобігання закупівлі фальсифікатів та дотримання гарантій 
на своєчасне постачання товару у кількості, якості та зі строками 
придатності, учасник надає оригінал гарантійного листа від 
виробника, яким виробник підтверджує можливість поставки предмету 
закупівлі цих електронних торгів зі строками придатності та в терміни, 
визначені замовниками торгів. Гарантійний лист повинен включати: 
повну назву замовника та учасника, предмет закупівлі згідно 
специфікації, номер оголошення з обов 'язковим  зазначенням ГО про 
проведення закупівлі.
Термін придатності на момент доставки повинен бути не менше 80% 

від строку виготовлення. Для підтвердження надати гарантійний лист 
виробника.



4

Підгузники для дорослих 
розмір М
Пакування ЗО штук в упаковці 
(НК 024:2019 11239 Підгузник 

для дорослих)

Підгузки для дорослих, розмір М: 
поглинальна здатність не менше 2102 мл; 
окружність в поясі (см) не менше 70-120;
Пакування не менше 30 штук в упаковці;
Підгузники повинні мати подвійний поглинаючий шар целюлозно- 
волоконної основи з абсорбуючим полімером (САП), для швидкого 
поглинання вологи з утворювання гелю;
Внутрішня поверхня виготовлена з проникного нетканого матеріалу; 
Повинні мати вологонепроникну зовнішню поверхню.
Високі вологонепроникні бар 'єри  та еластичні манжети з боків; 
Наявність 3-х еластичних резинок для щ ільного прилягання; 
індикатор вологонасичення підкаже, коли необхідно змінити виріб; 
повинні бути виготовлені з гіпоалергеннпх матеріалів;
4 застібки.
3 метою запобігання закупівлі фальсифікатів та дотримання гарантій 
на своєчасне постачання товару у кількості, якості та зі строками 
придатності, учасник надає оригінал гарантійного листа від 
виробника, яким виробник підтверджує можливість поставки предмету 
закупівлі цих електронних торгів зі строками придатності та в терміни, 
визначені замовниками торгів. Гарантійний лист повинен включати: 
повну назву замовника та учасника, предмет закупівлі згідно 
специфікації, номер оголошення з обов'язковим зазначенням ГО про 
проведення закупівлі.
Термін придатності на момент доставки повинен бути не менше 80% 

від строку виготовлення. Для підтвердж ення надати гарантійний лист 
виробника.

5

Підгузник для дорослих. Розмір 
Б
Пакування 30 штук в упаковці 
(НК 024:2019 1 1239 Підгузник 
для дорослих)

Підгузки для дорослих, розмір 8, повинні бути: 
поглинальна здатність не менше 1539 мл; 
окружність в поясі (см) не менше 55-85;
Пакування не менше ЗО штук в упаковці;
Підгузники повинні мати подвійний поглинаючий шар целюлозно- 
волоконної основи з абсорбуючим полімером (САП), для швидкого 
поглинання вологи з утворювання гелю;
Внутрішня поверхня виготовлена з проникного нетканого матеріалу; 
Повинні мати вологонепроникну зовнішню поверхню.
Високі вологонепроникні бар 'єри та еластичні манжети з боків; 
Наявність 3-х еластичних резинок для щільного прилягання; 
індикатор вологонасичення підкаже, коли необхідно змінити виріб; 
повинні бути виготовлені з гіпоалергеннпх матеріалів;
4 застібки.
3 метою запобігання закупівлі фальсифікатів та дотримання гарантій 
на своєчасне постачання товару у кількості, якості та зі строками 
придатності, учасник надає оригінал гарантійного листа від 
виробника, яким виробник підтверджує можливість поставки предмету 
закупівлі цих електронних торгів зі строками придатності та в терміни, 
визначені замовниками торгів. Гарантійний лист повинен включати: 
повну назву замовника та учасника, предмет закупівлі згідно 
специфікації, номер оголошення з обов’язковим зазначенням ГО про 
проведення закупівлі.
Термін придатності на момент доставки повинен бути не менше 80% 

від строку виготовлення. Для підтвердження надати гарантійний лист 
виробника.


