
 

Додаток№ 3 

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики  

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

(підгузки)  

 

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 виробника (представництва, філії 

виробника, якщо їх відповідно повноваження поширюються на територію України), яким виробник 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.  
Підгузник для дітей 7-18 кг (72шт/уп) 

     уп 
7 

2.  
Підгузник для дітей 11-25 кг (30шт/уп)  уп 90 

3.  Підгузник для дітей 15-30 кг (30шт/уп) 
уп 437 

4.  Підгузки розмір XS (10 штук/уп) 
уп 200 

5.  Підгузки для дорослих розмір S (30 штук/уп) 
уп 18 

6.  Підгузки для дорослих, розмір Extra Plus М пакування  30 штук в упаковці 
уп 106 

7.  
Підгузки для дорослих, розмір Extra Plus L пакування  30 штук в упаковці уп 106 

8.  
Підгузки для дорослих розмір XL (30 шт/уп) уп 111 

 
Медико-технічні вимоги 

 
№ 

Найменування товару Медико-технічні вимоги 
Відповідніст

ь (так/ні)  

1.  

Підгузник для дітей 7-

18 кг (72шт/уп) 

Вагова група : для дітей з масою тіла більше 7-18 кг.  

Підгузник  повинен мати пакування не менше  – 72 шт/уп; 

Поглинаюча здатність: 759мл. 

Повинен мати дихаючу поверхню, зручні бортики всередині 

підгузника, багаторазові липучки. Мають містити розподільний 

шар, створений з м’яких матеріалів. 

 



2.  

Підгузник для дітей 11-

25 кг (30шт/уп)  

Вагова група : для дітей з масою тіла більше 11-25 кг.  

Підгузник  повинен мати пакування не менше  – 30 шт/уп; 

Поглинаюча здатність: 937мл. 

М’який еластичний  поясок ззаду і еластичні боковинки. М’які 

резиночки навколо ніжок. Поглинаючий шар з розпушеної 

целюлози з абсорбуючим полімером (SAP). М’який 

повітропроникнений матеріал. Багаторазові застібки з системою 

гачків і петель. Наявність 2 застібок. Виготовлення з 

гіпоалергенного матеріалу. 

 

3.  
Підгузник для дітей 15-

30 кг (30шт/уп) 

Вагова група : для дітей з масою тіла не більше 15-30 кг.  

Пакування не менше 30  штук в упаковці. 

Поглинаюча здатність не менш 1109мл. 

Підгузник для дітей повинен  мати: 

М’який еластичний поясок ззаду і еластичні боковинки для 

комфортного прилягання; 

Поглинаючий шар з розпушеної целюлози з абсорбуючим 

полімером для надійного утримання рідини у середині; 

Багаторазові застібки для надійної фіксації; 2 застібки; 

Вертикальні бар’єрчики з боків і м’які резинки навколо ніжок; 

Виготовлення з гіпоалергенного матеріалу. 

 

4.  
Підгузки розмір XS (10 

штук/уп) 

Підгузки із середнім рівнем поглинання. Надійний захист для 

людей, що дотримуються постільного режиму та людей з 

урологічними проблемами. Підгузки повинні  мати: 

Подвійний поглинаючий шар з абсорбуючим полімером для 

швидкого поглинання вологи; 

Внутрішня поверхня підгузника, повинна бути виконана з 

проникного нетканого матеріалу; 

індикатор вологонасичення - інформує про необхідність зміни 

виробу; 

виготовлений з гіпоалергенних матеріалів. неприємний запах 

надійно утримується всередині; 

високі вологонепроникні бар’єри та еластичні манжети з боків 

підгузника; 

верхній   «дихаючий» шар; еластичні подвійні застібки-липучки, 

які можна неодноразово закріплювати та відкріплюють у будь-

якому місці підгузника без ризику розриву зовнішнього шару. 

окружність стегон-живота 40-60 см (розмір підгузників XS); 

Поглинання не менше -   1100 мл. 

Пакування не менше  10  штук  в упаковці 

 

5.  
Підгузки для дорослих 

розмір S (30 штук/уп) 

Підгузки для дорослих  з підвищеним рівнем поглинання. 

Можна використовувати при важкому та дуже важкому ступеню 

нетримання. 

 Надійний захист для людей, що дотримуються постільного 

режиму та людей з проблемою нетримання. 

Підгузки для дорослих повинні  мати: 

Подвійний поглинаючий шар з абсорбуючим полімером для 

швидкого поглинання вологи; 

поглинаючий шар з  м’якого матеріалу  за  допомогою  

технології  FeelDry; 

Внутрішня поверхня підгузника, повинна бути виконана з 

проникного нетканого матеріалу; 

неприємний запах надійно утримується всередині; 

високі вологонепроникні бар’єри та еластичні манжети з боків 

підгузника; 

індикатор вологонасичення - інформує про необхідність зміни 

виробу; 

верхній   «дихаючий» шар; 4 застібки; 

виготовлений з гіпоалергенних матеріалів. 

окружність стегон-живота 55-85 см (розмір підгузників S); 

Поглинання не менше -   1539 мл. 

Пакування не менше  30  штук  в упаковці. 

 

6.  

Підгузки для дорослих, 

Розмір Extra Plus М 

Пакування  30 штук в 

Підгузки для дорослих/ 

Можна використовувати для нерухомих та обмежено рухомих 

хворих із середнім та важким ступенями нетримання. 

 



упаковці Підгузки для дорослих повинні  мати: 

Високий рівень поглинання рідини; 

м’яку зовнішню поверхню «дихаючого» типу – максимальний 

комфорт при використанні; 

Технологія нейтралізації запаху; 

Захисні бар’єри, які виключають можливі протікання з боків;  

індикатор вологонасичення. 

Обхват талії -  80-125 см  

Поглинання - не менше 2043 мл 

Пакування - не  менше 30 штук в упаковці. 

7.  

Підгузки для дорослих, 

Розмір Extra Plus L 

Пакування  30 штук в 

упаковці 

Підгузки для дорослих/ 

Можна використовувати для нерухомих та обмежено рухомих 

хворих із середнім та важким ступенями нетримання. 

Підгузки для дорослих повинні  мати: 

Високий рівень поглинання рідини; 

м’яку зовнішню поверхню «дихаючого» типу – максимальний 

комфорт при використанні; 

Технологія нейтралізації запаху; 

Захисні бар’єри, які виключають можливі протікання з боків;  

індикатор вологонасичення. 

Обхват талії -  115-155 см  

Поглинання - не менше 2794 мл 

Пакування - не  менше 30 штук в упаковці. 

 

8.  
Підгузки для дорослих 

розмір XL (30 шт/уп) 

Підгузки для дорослих, розмір XL (максимальне поглинання) 

Поглинальна здатність не менше 2550 мл.;  

-повинні мати два поглинаючі вкладиші з суперабсорбентом; 

-повинні мати індикатор вологонасичення; 

-повинні мати чотири застібки – липучки. 

Пакування не менше 30 штук в упаковці. 

 

* 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 обов’язково 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 № 34 

 

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 Підгузник для дітей 7-18 кг (72шт/уп). Підгузник для дітей 11-25 кг 

(30шт/уп).  Підгузник для дітей 15-30 кг (30шт/уп). Підгузки розмір XS (10 

штук/уп). Підгузки для дорослих розмір S (30 штук/уп). Підгузки для дорослих, 

Розмір Extra Plus М пакування  30 штук в упаковці. Підгузки для дорослих, 

Розмір Extra Plus L пакування  30 штук в упаковці. Підгузки для дорослих розмір 

XL (30 шт/уп), код національного класифікатора України ДК 021:2015 

33700000-7 — Засоби особистої гігієни, шляхом проведення процедури 

відкритих торгів. Закупівля проводиться за для забеспеспечення інвалідів. 

  

ВИРІШИВ (ВИРІШИЛА): 
 

1. Закупівлю по предмету Підгузник для дітей 7-18 кг (72шт/уп). 

Підгузник для дітей 11-25 кг (30шт/уп).  Підгузник для дітей 15-30 кг (30шт/уп). 

Підгузки розмір XS (10 штук/уп). Підгузки для дорослих розмір S (30 штук/уп). 

Підгузки для дорослих, Розмір Extra Plus М пакування  30 штук в упаковці. 

Підгузки для дорослих, Розмір Extra Plus L пакування  30 штук в упаковці. 

Підгузки для дорослих розмір XL (30 шт/уп), код національного класифікатора 

України ДК 021:2015 33700000-7 — Засоби особистої гігієни, здійснити шляхом 

проведення процедури відкритих торгів на суму 341 200 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 

 


