
 

Додаток№ 3 

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики  

предмета закупівлі за ДК 021:2015 – «33700000-7 — Засоби особистої гігієни» 

(калоприймачі)  

 

Загальні вимоги: 

1. Вся запропонована продукція учасника повинна відповідати медико - технічних вимогам цих торгів, якщо 

пропозиція учасника не відповідає медико - технічним вимогам цих торгів, то пропозиція учасника не розгладяться.  

2. Для підтвердження відповідності медико - технічним вимогам, кожен учасник повинен надати у складі пропозиції 

декларацію відповідності, сертифікат якості та/або сертифікат  відповідності, висновок  державної  санітарно-

гігієнічної  експертизи (за наявності), інструкцію з використання.   

3. З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та дотримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості, 

якості та зі строками придатності, учасник надає оригінал  гарантійного листа, яким підтверджує можливість 

поставки предмету закупівлі цих електронних торгів зі строками придатності та в терміни, визначені замовниками 

торгів. Гарантійний лист включає: повну назву замовника та учасника, предмет закупівлі згідно специфікації, номер 

оголошення про проведення закупівлі (з обов’язковим зазначенням ID). 

4. Термін придатності на момент доставки буде не менше 80%. від строку  виготовлення. Для підтвердження учасник 

надає оригінал гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника, якщо їх відповідно повноваження 

поширюються на територію України). 

Специфікація 

 

№ 

з/п 
Найменування товару 

Один

иці 

вимір

у 

Кількіс

ть 

1.  Калоприймач однокомпонентний 17500, №30 
уп 34 

2.  Калоприймач стомічний однокомпонентний відкритий №15570 
уп 8 

3.  Калоприймач двокомпонентний, мішок 1693, діаметр 50 мм, №30 
уп 7 

4.  Калоприймач  стомічний двокомпонентний пластина 1779, №5 
уп 19 

5.  Калоприймач стомичий двокомпонентний, мішок №13985, №30 
уп 10 

6.  Калоприймач двокомпонентний, пластина №46759, №4 
уп 55 

7.  Калоприймач стомічний двокомпонентний УРО 1758, №20 
уп 15 

8.  Калоприймач стомічний двокомпонентний. Пластина 13181, № 5 
уп 57 

 
Медико-технічні вимоги 

 
№ 

Найменування товару Медико-технічні вимоги 
Відповідніст

ь (так/ні)  

1.  

Калоприймач 

однокомпонентний 

17500, №30 

Калоприймач стомічний однокомпонентний відкритий 

непрозорий. Пластина вкрита двошаровим адгезивом 

спіралевидної структури. Мішок, виготовлений з 

багатошарового поліетилену та вкритий нетканим матеріалом з 

обох боків. Мішок повинен мати індивідуальну застібку на 

липучках Hide Away  - два бокові "вушка", що загинаються та 

надійно кріпляться до основи мішка за допомогою липкої 

стрічки, повинен містити вбудований багатошаровий вугільний 

фільтр.  

Отвір для вирізання: 

Внутрішній – 12мм; 

Зовнішній –75мм - з можливістю вирізати до необхідного. 

 



Пакування    №30 

2.  

Калоприймач 

стомічний 

однокомпонентний 

відкритий №15570 

Калоприймач стомічний однокомпонентний відкритий 

прозорий. Пластина вкрита двошаровим адгезивом імпресивної 

структури. Мішок, виготовлений з багатошарового поліетилену. 

Сторона, що прилягає до тіла повинна мати  додаткову панель з 

нетканого матеріалу. Мішок повинен мати індивідуальну 

застібку на липучках Hide Away  - два бокові "вушка", що 

загинаються та надійно кріпляться до основи мішка за 

допомогою липучої стрічки, містить вбудований багатошаровий 

вугільний фільтр. 

Отвір для вирізання: 

Внутрішній – 10 мм; 

Зовнішній – 76 мм - з можливістю вирізати до необхідного. 

 

3.  

Калоприймач 

двокомпонентний, 

мішок 1693, діаметр 50 

мм, №30 

Калоприймач стомічний двокомпонентний - мішок відкритий 

(що дренується) без фільтру, непрозорий, зовні вкритий 

нетканим матеріалом, діаметр фланця для кріплення пластини 

60мм. Фланець повинен містити кільце-защібку, за допомогою 

якої мішок кріпиться на пластині. Кожний мішок повинен мати 

індивідуальний затискач. Діаметр фланця на пластині та на 

мішку повинні співпадати та комплектуватися. 

 

4.  

Калоприймач  

стомічний 

двокомпонентний 

пластина 1779, №5 

Калоприймач стомічний двокомпонентний Alterna. Пластина. 

Фланець 60 мм. Розмір для вирізання 10-55 мм. Володіє високою 

пластичністю і гнучкістю. 

Безболісне видалення, що не травмує шкіру. Пластина Аlterna. 

Пакування №5. 

 

5.  

Калоприймач стомичий 

двокомпонентний, 

мішок №13985, №30 

Калоприймач стомічний двокомпонентний - мішок відкритий 

(що дренується) без фільтру, непрозорий, зовні вкритий 

нетканим матеріалом, діаметр фланця для кріплення пластини 

Аlterna 50мм.   Фланець повинен містити кільце-защібку, за 

допомогою якої мішок кріпиться на пластині. Кожний мішок 

повинен мати індивідуальний затискач. Діаметр фланця на 

пластині та на мішку повинні співпадати та комплектуватися. 

Пакування №30. 

 

6.  

Калоприймач 

двокомпонентний, 

пластина №46759, №4 

Калоприймач двокомпонентний, пластина вогнута (Alterna 

Convex). Пластина для втягнутих стом з "вушками" для 

кріплення поясу. Пластина вкрита двошаровим адгезивом 

спіралевидної структури. Фланець для кріплення мішка 50мм. 

Отвір для вирізання 15-33мм. Діаметр фланця на пластині та на 

мішку повинні співпадати та комплектуватися. Пакування №4. 

 

7.  

Калоприймач 

стомічний 

двокомпонентний УРО 

1758, №20 

Мішок уростомний Alterna двокомпонентного калоприймача 

складається з багатошарового поліетилену, з м'якою 

абсорбуючою підкладкою. Мішок кріпиться до пластини з 

відповідним діаметром фланця 50 мм. 

Високоефективне будова мішка перешкоджає зворотному 

ввезенню вмісту в уростому. Таким чином знижується ризик 

потрапляння інфекції в сечовивідні шляхи. 

Мішок оснащений зливним клапаном, виготовленим з м'якого 

пластику. Клапан гігієнічний у використанні, легко 

відкривається і герметично закривається. 

 

8.  

Калоприймач 

стомічний 

двокомпонентний. 

Пластина 13181, № 5 

Пластина Alterna Long Wear (тривалого носіння) для 

калоприймачів, з фланцем для кріплення діаметром 50 мм, 

розмір для вирізання від 10 до 45 мм. Забезпечує тривалу і 

надійну фіксацію калоприймач на тілі. Пластина стійка до 

руйнування у вологому середовищі. Пластина має ребристий 

край, що надає їй додаткову гнучкість і дозволяє слідувати 

вигинів тіла. Спеціальні «вушка» на пластині дозволяють 

кріпити до неї пояс. 

Пакування №4 

 

* Примітки (обов’язково для виконання Учасником): 

 

       При поданні інформації про кількісні характеристики предмету закупівлі у складі тендерної пропозиції Учасник 

заповнює у рядку графи "Найменування товару" спочатку зазначається найменування предмету закупівлі Замовника, 

а потім через двокрапку Учасник жирним шрифтом вказує назву товару, що пропонується Учасником, у тому 



вигляді, як він буде зазначатися у специфікації до майбутнього договору про закупівлю та у видаткових накладних    

Учасника у разі обрання його переможцем торгів.  

         До всіх посилань на конкретні торговельну марку чи фірму, патент або тип предмета закупівлі, джерело 

його походження або виробника – застосовувати вираз «або еквівалент». 

       Учасники процедури закупівлі обовязково повинні надати в складі тендерної пропозиції документи, які 

підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета 

закупівлі. 

 

 



ДНІПРОВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОХОРОНИ  ЗДОРОВ`Я НАСЕЛЕННЯ 

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО  

“ДНІПРОВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ  

МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 5” 

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(КНП “ДЦПМСД № 5” ДМР) 

вул. Велика Діївська, 111, м. Дніпро, 49128 

м.т. 0682999304 e-mail: cрmsd_5@ukr.net, код ЄДРПОУ 37899694 

 

ПРОТОКОЛ 

ЩОДО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ УПОВНОВАЖЕНОЮ ОСОБОЮ № 32 

 

15.03.2022 року                               м. Дніпро 

  

 Враховуючи статті 4 та 11 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі 

- Закон), Положення про уповноважену особу, що затверджене наказом КНП 

“ДЦПМСД № 5” ДМР від 04.01.2022 № 13, та з метою організації закупівлі по 

предмету Калоприймач однокомпонентний 17500, №30. Калоприймач 

стомічний однокомпонентний відкритий №15570. Калоприймач 

двокомпонентний, мішок 1693, діаметр 50 мм, №30. Калоприймач  стомічний 

двокомпонентний пластина 1779, №5. Калоприймач стомичий 

двокомпонентний, мішок №13985, №30. Калоприймач двокомпонентний, 

пластина №46759, №4. Калоприймач стомічний двокомпонентний УРО 1758, 

№20. Калоприймач стомічний двокомпонентний. Пластина 13181, № 5., код 

національного класифікатора України ДК 021:2015 33700000-7 — Засоби 

особистої гігієни, шляхом проведення процедури відкритих торгів. Закупівля 

проводится за для забеспечення потреби особам з інвалідністю. 

  

ВИРІШИВ (ВИРІШИЛА): 
 

1. Закупівлю по предмету  Калоприймач однокомпонентний 17500, №30. 

Калоприймач стомічний однокомпонентний відкритий №15570. Калоприймач 

двокомпонентний, мішок 1693, діаметр 50 мм, №30. Калоприймач  стомічний 

двокомпонентний пластина 1779, №5. Калоприймач стомичий 

двокомпонентний, мішок №13985, №30. Калоприймач двокомпонентний, 

пластина №46759, №4. Калоприймач стомічний двокомпонентний УРО 1758, 

№20. Калоприймач стомічний двокомпонентний. Пластина 13181, № 5., код 

національного класифікатора України ДК 021:2015 33700000-7 — Засоби 

особистої гігієни, здійснити шляхом проведення процедури відкритих торгів на 

суму 198 100 грн. 00 коп. з ПДВ у відповідності з вимогами Закону. 

2. Забезпечити проведення процедури відкритих торгів в межах чинного 

законодавства. 

3. Подати на оприлюднення через авторизований електронний майданчик 

оголошення про проведення процедури відкритих торгів в електронній системі 

закупівель з урахуванням статтей 10 та 21 Закону. 

  



5. Затвердити тендерну документацію (додається). 

 

 

 

6. Подати на оприлюднення через авторизований електронний майданчик 

тендерну документацію в електронну систему закупівель у порядку, 

передбаченому ст. 10 Закону. 
 

  

Уповноважена особа                                                                         Яна ТОМЧУК 

 


