
З метою ефективного та раціонального використання коштів забезпечити оприлюднення інформації
відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов

Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 631 і від 11 жовтня 2016 р. № 710»)

Предмет закупівлі
Обґрунтування технічних та якісних

характеристик предмета закупівлі

Обґрунтування очікуваної вартості
та/або розміру

бюджетного призначення

Пара, гаряча вода та пов’язана продукція 
(постачання теплової енергії)

ДК 021:2015: 09320000-8 Пара, гаряча вода та 
пов’язана продукція

Відповідно до Закону України «Про теплопостачання» № 2633-
ІV від 02.06.2005 року система централізованого 
теплопостачання – сукупність джерел теплової енергії, 
магістральних та місцевих (розподільчих) теплових мереж, що 
об’єднані між собою та використовуються для 
теплозабезпечення споживача, населеного пункту. Не укладання 
або несвоєчасне укладання договору на централізоване 
постачання теплової енергії призведе до припинення/обмеження 
постачання теплової енергії КНП “Міська дитяча поліклініка 
№ 13” ХМР з 01.01.2021 року, що призведе до негативних 
соціально-економічних явищ, зокрема до нанесення шкоди 
здоров’ю громадян та ймовірність замороження інженерних 
комунікацій у неопалювальних приміщеннях і руйнування 
місцевих теплових мереж, тобто виникненню надзвичайних 
ситуацій техногенного характеру. 
Відповідно зведеного переліку суб’єктів природних монополій 
станом на 31.10.2020 р., розміщеного на офіційному сайті 
Антимонопольного комітету України, щодо транспортування 
теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) 
тепловими мережами, Комунальне підприємство «Харківські 
теплові мережі» значиться під номером 190. У зв'язку з цим, 
технічні та якісні характеристики предмета закупівлі 
встановлюються монополістом.

700 931,64 гривні
(Відповідно до Законів України «Про

теплопостачання», «Про житлово-
комунальні послуги», «Про державне

регулювання у сфері комунальних
послуг», «Про Національну комісію, що

здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних

послуг» встановлення тарифу на теплову
енергію відноситься до повноважень
Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах

енергетики та комунальних послуг
(НКРЕКП))

Спеціальне лікувальне харчування для дітей, хворих на 
фенілкетонурію, його найменування та кількість, призначається 
індивідуально кожній дитині лікарем Міжобласного 
спеціалізованого медико-генетичного центру - центру рідкісних 
(орфанних) захворювань після проходження діагностичних 
досліджень. Зважаючи на вищезазначене, вважаємо за необхідне 



Спеціальний продукт харчування для дітей, 
хворих на фенілкетонурію «ФКУ Нутрі 3 
Енерджі» або «еквівалент», код ДК 021:2015 
«Єдиний закупівельний словник» - 15881000-7
Гомогенізовані продукти харчування; 
Спеціальний продукт харчування для дітей, 
хворих на фенілкетонурію «ФКУ Нутрі 2 
Енерджі» або «еквівалент», код ДК 021:2015 
«Єдиний закупівельний словник» - 15881000-7
Гомогенізовані продукти харчування; 
Спеціальний продукт харчування для дітей, 
хворих на фенілкетонурію «ФКУ Нутрі 3 
Концентрат» або «еквівалент»; код ДК 
021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 
15881000-7 Гомогенізовані продукти 
харчування; 
Спеціальний продукт харчування для дітей 
хворих на фенілкетонурію «ФКУ Нутрі 2 
Концентрат» або «еквівалент»; код ДК 
021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 
15881000-7 Гомогенізовані продукти 
харчування

ДК 021:2015: 15880000-0 Спеціальні продукти 
харчування, збагачені поживними речовинами

придбання саме ФКУ Нутрі 3 Концентрат, ФКУ Нутрі 3 
Енерджі, ФКУ Нутрі 2 Концентрат, ФКУ Нутрі 2 Енерджі, 
читати з виразом «або еквівалент» (згідно ст. 23 Закону України 
«Про публічні закупівлі»). Медико-технічні характеристики 
запропонованого еквіваленту не повинні відрізнятися від 
наданих. 
ФКУ  Нутрі  3  Концентрат,  банка  500  г  або  еквівалент
(кількість білку в одній банці – 350,00 г):
Концентрована суміш, адаптована до вікової категорії хворих, в
значній  мірі  задовольняє  потребу  організму  в  білку  без
фенілаланіну.  Не  призводить  до  збільшення  обсягу  їжі,  має
низьку калорійність. 
Орієнтовні критерії підбору спеціальних продуктів лікувального
харчування для дітей, хворих на фенілкетонурію від 8 років, що
розроблені  на  основі  Наказу  Міністерства  охорони  України
№2498  від  17.12.2019  року  «Про  затвердження  методичних
рекомендацій з планування та розрахунку  потреби в лікарських
засобах,  продуктів  спеціального  харчування  та  виробах
медичного  призначення,  що закуповуються  за  рахунок  коштів
державного та місцевого бюджетів» 
1. Вміст білка (в еквіваленті) у 100 грамах сухого продукту не
більше 75 грам.
2. Призначений для дітей від 8 років та дорослих
3. Набір амінокислот (кількість) в суміші - найвищий
4. Вміст суми незамінних та напівзамінних амінокислот (г) в 
100 г білка – оптимальний, що адаптований до вікової категорії 
хворого
5. Вуглеводний комплекс забезпечено за рахунок 
моносахаридів та полісахаридів при мінімальному вмісті 
сахарози
6. Присутність фенілаланіну допускається – згідно нормативів
7. Вміст суми амінокислот, які вміщують сірку (метіонін та 
цистеїн), (г) в 100 г білка – оптимальний, що адаптований до 
вікової категорії хворого
8. Вміст тирозину (г) в 100 г білка – оптимальний, що 
адаптований до вікової категорії хворого
9. Наявність в суміші необхідних мінеральних речовин, 
мікроелементів і вітамінів у збалансованій кількості
10.  Продукт повинен бути вироблений з дотриманням умов
належного виробництва та бути безпечним для використання.

1 225 480,00 гривні
(Відповідно до Наказу Міністерства

розвитку економіки, торгівлі та сільського
господарства України від 18.02.2020
№ 275 «Про затвердження примірної

методики визначення очікуваної вартості
предмета закупівлі»)



ФКУ Нутрі 3 Енерджі, банка 454 г або еквівалент  (кількість
білку в одній банці – 160,72 г):
Концентрована суміш, адаптована до вікової категорії хворих,  в
значній  мірі  задовольняє  потребу  організму  в  білку  без
фенілаланіну.  Не  призводить  до  збільшення  обсягу  їжі,  має
низьку калорійність.
Орієнтовні критерії підбору спеціальних продуктів лікувального
харчування для дітей, хворих на фенілкетонурію від 8 років, що
розроблені  на  основі  Наказу  Міністерства  охорони  України
№2498  від  17.12.2019  року  «Про  затвердження  методичних
рекомендацій з планування та розрахунку  потреби в лікарських
засобах,  продуктів  спеціального  харчування  та  виробах
медичного  призначення,  що закуповуються  за  рахунок  коштів
державного та місцевого бюджетів» 
1. Вміст білка (в еквіваленті) у 100 грамах сухого продукту  не
більше 45 грам.
2. Призначений для дітей від 9 років та дорослих та вагітних
3. Набір амінокислот (кількість) в суміші - найвищий
4. Вміст суми незамінних та напівзамінних амінокислот (г) в 100 
г білка – оптимальний, що адаптований до вікової категорії 
хворого
5. Вуглеводний комплекс забезпечено за рахунок моносахаридів 
та полісахаридів при мінімальному вмісті сахарози
6. Присутність фенілаланіну допускається – згідно нормативів
7. Вміст суми амінокислот, які вміщують сірку (метіонін та 
цистеїн), (г) в 100 г білка – оптимальний, що адаптований до 
вікової категорії хворого
8. Вміст тирозину (г) в 100 г білка – оптимальний, що 
адаптований до вікової категорії хворого
9. Наявність в суміші необхідних мінеральних речовин, 
мікроелементів і вітамінів у збалансованій кількості
10.  Продукт  повинен  бути  вироблений  з  дотриманням  умов
належного виробництва та бути безпечним для використання.
ФКУ  Нутрі  2  Концентрат,  банка  500  г  або  еквівалент
(кількість білка в одній банці – 300,00 г):
Концентрована суміш, адаптована до вікової категорії хворих,  в
значній  мірі  задовольняє  потребу  організму  в  білку  без
фенілаланіну.  Не  призводить  до  збільшення  обсягу  їжі,  має
низьку калорійність.
Орієнтовні критерії підбору спеціальних продуктів лікувального
харчування для дітей, хворих на фенілкетонурію від 1 року, що



розроблені  на  основі  Наказу  Міністерства  охорони  України
№2498  від  17.12.2019  року  «Про  затвердження  методичних
рекомендацій  планування  та  розрахунку  кількості  лікарських
засобів,  виробів медичного призначення,  що закуповуються  за
рахунок коштів державного та місцевого бюджетів»:
1. Вміст білка (в еквіваленті) у 100 грамах сухого продукту  не
більше 60 грам.
2. Призначений для дітей від 1 року*
3. Набір амінокислот (кількість) в суміші - найвищий
4. Вміст суми незамінних та напівзамінних амінокислот (г) в 100 
г білка – оптимальний, що адаптований до вікової категорії 
хворого
5. Вуглеводний комплекс забезпечено за рахунок моносахаридів 
та полісахаридів при мінімальному вмісті сахарози
6. Присутність фенілаланіну допускається – згідно нормативів
7. Вміст суми амінокислот, які вміщують сірку (метіонін та 
цистеїн), (г) в 100 г білка – оптимальний, що адаптований до 
вікової категорії хворого
8. Вміст тирозину (г) в 100 г білка – оптимальний, що 
адаптований до вікової категорії хворого
9. Наявність в суміші необхідних мінеральних речовин, 
мікроелементів і вітамінів у збалансованій кількості
10.  Продукт  повинен  бути  вироблений  з  дотриманням  умов
належного виробництва та бути безпечним для використання.
ФКУ Нутрі 2 Енерджі, банка 454 г або еквівалент  (кількість
білка в одній банці – 122,58 г):
Неконцентрована суміш, адаптована до вікової категорії хворих,
яка  містить  крім  білка  без  фенілаланіну,  також  інші  поживні
речовини (жири і вуглеводи), які є джерелом небілкової енергії,
які дозволяють задовольнити потребу організму в білку, а також,
в значній мірі, в енергії.
Орієнтовні критерії підбору спеціальних продуктів лікувального
харчування для дітей, хворих на фенілкетонурію від 1 року, що
розроблені  на  основі  Наказу  Міністерства  охорони  України
№2498  від  17.12.2019  року  «Про  затвердження  методичних
рекомендацій з планування та розрахунку  потреби в лікарських
засобах,  продуктів  спеціального  харчування  та  виробах
медичного  призначення,  що закуповуються  за  рахунок  коштів
державного та місцевого бюджетів» 
1. Вміст білка (в еквіваленті) у 100 грамах сухого продукту  не
більше 31 грам.
2. Призначений для дітей від 1 року*



3. Набір амінокислот (кількість) в суміші - найвищий
4. Вміст суми незамінних та напівзамінних амінокислот (г) в 100 
г білка – оптимальний, що адаптований до вікової категорії 
хворого
5. Вуглеводний комплекс забезпечено за рахунок моносахаридів 
та полісахаридів при мінімальному вмісті сахарози
6. Присутність фенілаланіну допускається – згідно нормативів
7. Вміст суми амінокислот, які вміщують сірку (метіонін та 
цистеїн), (г) в 100 г білка – оптимальний, що адаптований до 
вікової категорії хворого
8. Вміст тирозину (г) в 100 г білка – оптимальний, що 
адаптований до вікової категорії хворого
9. Наявність в суміші необхідних мінеральних речовин, 
мікроелементів і вітамінів у збалансованій кількості
10. Продукт повинен бути вироблений з дотриманням умов 
належного виробництва та бути безпечним для використання.
*Згідно Ст. 1 Закону України «Про охорону дитинства» дитина -
особа  віком  до  18  років  (повноліття),  якщо згідно  з  законом,
застосовуваним  до  неї,  вона  не  набуває  прав  повнолітньої
раніше.

Електрична енергія 
ДК 021:2015: 09310000-5 – Електрична енергія

Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі 
встановлені відповідно до вимог чинного Законодавства 
України:
- Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою 
Національної комісії регулювання електроенергетики та 
комунальних послуг України від 14.03.2018 № 310;
- Кодексу системи передачі, затвердженого постановою 
Національної комісії регулювання електроенергетики та 
комунальних послуг України від 14.03.2018 № 309;
- Закону України від 13.04.2017 № 2019-VIII «Про ринок 
електричної енергії»;
- «Правил роздрібного ринку електричної енергії», 
затвердженими постановою Національної комісії регулювання 
електроенергетики та комунальних послуг України від 
14.03.2018 № 312;
- ДСТУ EN50160:2014 Характеристики напруги 
електропостачання в електричних мережах загального 
призначення (EN 50160:2010, IDT)

Очікувана вартість - 187 680, 00 грн.
Розрахунок очікуваної вартості
товарів/послуг, стосовно яких

проводиться державне регулювання цін і
тарифів здійснюється відповідно до п.3

розділу III Наказу Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського

господарства України від 18.02.2020 р.
№275 «Про затвердження примірної

методики визначення очікуваної вартості
предмета закупівлі».

Закупівля постачання електричної енергії
здійснюється згідно тарифів, які

встановлює Національна комісія , що
здійснює державне регулювання у сферах

енергетики та комунальних послуг
(НКРЕКП, Регулятор)

Послуги з усного перекладу (Дистанційні он-
лайн послуги з перекладу (інтерпретації) між 
українською (російською) жестовою мовою (у 

Технічні та якісні характеристики обладнання та програмного 
забезпечення встановлені такими, що будуть забезпечувати 
якісну комунікацію та створення інклюзивного середовища для 
осіб з порушеннями органів слуху та мовлення в межах 

Очікувана вартість - 128 400,00 грн
(Відповідно до Наказу Міністерства



тому числі знаковими системами) і словесною 
мовою (у тому числі на веб-сторінці) та аудіо-
текстового спілкування)

ДК 021:2015: 79540000-1 – Послуги з усного 
перекладу

реалізації Замовником його завдань та здійснення покладених на
нього зобов’язань, а саме: створення можливості для осіб з 
порушеннями органів слуху та мовлення для здійснення 
вільного спілкування з посадовими особами Замовника під час 
надання ними послуг, з використанням дистанційного перекладу
жестовою мовою (здійснення аудіо – відео – текстового - 
жестового спілкування за допомогою обладнання та 
спеціалізованого програмного забезпечення, призначеного 
виключно для перекладу жестовою мовою із використанням 
відео зв’язку).

розвитку економіки, торгівлі та сільського
господарства України від 18.02.2020
№ 275 «Про затвердження примірної

методики визначення очікуваної вартості
предмета закупівлі»)

Реактиви та витратні матеріали для 
гематологічного аналізатора КТ-6300 Genrui

ДК 021:2015:33696000-5 – Реактиви та 
контрастні речовини

Технічні та якісні характеристики до реактивів та витратних 
матеріалів  встановлені такими  відповідно до інструкції з 
експлуатації гематологічного аналізатора КТ-6300 Genrui
та відповідно до вимог Технічного регламенту щодо медичних 
виробів для діагностики in vitro.

Очікувана вартість - 17 695,00 грн
(Відповідно до Наказу Міністерства

розвитку економіки, торгівлі та сільського
господарства України від 18.02.2020
№ 275 «Про затвердження примірної

методики визначення очікуваної вартості
предмета закупівлі»)

Реактиви та контрастні речовини для 
лабораторних досліджень

ДК 021:2015:33696000-5 – Реактиви та 
контрастні речовини

Технічні та якісні характеристики реактивів для клініко-
діагностичної лабораторії визначені, враховуючи досвід 
використання таких реактивів протягом минулих років, а також з
дотриманням вимог щодо якості, джерел походження та 
сертифікації даного виду товару  відповідно до норм чинного 
законодавства України. 

Очікувана вартість - 13 090,00 грн
(Відповідно до Наказу Міністерства

розвитку економіки, торгівлі та сільського
господарства України від 18.02.2020
№ 275 «Про затвердження примірної

методики визначення очікуваної вартості
предмета закупівлі»)

Реактиви та контрастні речовини для 
лабораторних досліджень

ДК 021:2015:33696000-5 – Реактиви та 
контрастні речовини

Технічні та якісні характеристики реактивів для клініко-
діагностичної лабораторії визначені, враховуючи досвід 
використання таких реактивів протягом минулих років, а також з
дотриманням вимог щодо якості, джерел походження та 
сертифікації даного виду товару  відповідно до норм чинного 
законодавства України.

Очікувана вартість - 4 978,00 грн
(Відповідно до Наказу Міністерства

розвитку економіки, торгівлі та сільського
господарства України від 18.02.2020
№ 275 «Про затвердження примірної

методики визначення очікуваної вартості
предмета закупівлі»)

Розчини, виготовлені в аптечних умовах 
(розчин перекису водню 6%, МНН: Hydrogen 
peroxide; розчин фурациліну 0,02%, МНН: 
Nitrofural)

ДК 021:2015:33600000-6 – Фармацевтична 
продукція 

Враховуючи необхідність виготовлення розчинів в аптечних 
умовах, висунута вимога щодо наявності в Учасника ліцензії  на 
провадження господарської діяльності з виробництва лікарських 
засобів, а також наявність сертифікатів на даний вид товару.

Очікувана вартість - 9 740,00 грн
(Відповідно до Наказу Міністерства

розвитку економіки, торгівлі та сільського
господарства України від 18.02.2020
№ 275 «Про затвердження примірної

методики визначення очікуваної вартості
предмета закупівлі»)

Дезинфекційні засоби

Технічні та якісні характеристики встановлені такими, що 
відповідають вимогам якості та безпеки щодо оточуючого 
середовища, з вимогою надання сертифікатів (паспортів) якості, 

Очікувана вартість - 17 530,00 грн
(Відповідно до Наказу Міністерства

розвитку економіки, торгівлі та сільського
господарства України від 18.02.2020



ДК 021:2015: 24450000-3 – Агрохімічна 
продукція

ліцензій, висновків тощо  на даний вид товару (свідоцтво про 
державну реєстрацію дезінфекційного засобу, висновок 
державної санітарно-епідеміологічної експертизи), наявність 
яких є обов’язковою умовою згідно чинного законодавства.

№ 275 «Про затвердження примірної
методики визначення очікуваної вартості

предмета закупівлі»)

Медичні матеріали
ДК 021:2015: 33140000-3 – Медичні матеріали 

Технічні та якісні характеристики встановлені такими, що 
відповідають вимогам якості та безпеки щодо оточуючого 
середовища, з вимогою надання сертифікатів (паспортів) якості, 
ліцензій, висновків тощо  на даний вид товару (свідоцтво про 
державну реєстрацію дезінфекційного засобу, висновок 
державної санітарно-епідеміологічної експертизи), наявність 
яких є обов’язковою умовою згідно чинного законодавства.

Очікувана вартість - 25 385,00 грн
(Відповідно до Наказу Міністерства

розвитку економіки, торгівлі та сільського
господарства України від 18.02.2020
№ 275 «Про затвердження примірної

методики визначення очікуваної вартості
предмета закупівлі»)

Підгузки 
ДК 021:2015: 33750000-2 Засоби для догляду 
за малюками, 33751000-9 Підгузки, 
НК 024:2019: 35008 Дитячий підгузник, 
11239 Підгузник для дорослих

Підгузки для дорослих можуть бути використані для 
малорухливих та лежачих пацієнтів.
Розмір підгузків для дорослих, вказаний у Таблиці №1, визначає 
мінімальні та максимальні показники, Учасники можуть 
пропонувати підгузки, розміри яких відрізняються, але в межах 
цих показників.
Товари повинні відвантажуватися Постачальником з таким 
розрахунком, щоб на момент їх постачання залишалося не менш 
ніж 70% (сімдесят відсотків) від їх загального терміну 
придатності.
Підгузки повинні відповідати вітчизняним та міжнародним 
стандартам якості.

Підгузки для дітей, 7-14 кг (розмір 4)
- застібка липучка
- добре утримання вологи;
- зовнішня поверхня – вологонепроникна;
- внутрішня поверхня – виготовлена з поглинаючого матеріалу 
- боковинки підгузка мають розтягуватися;
- наявність еластичного пояса;
- дихаючий матеріал;
 -    мають бути дерматологічно протестовані
Підгузки для дітей 12-18 кг (розмір 5)
- добре утримання вологи;
- зовнішня поверхня – вологонепроникна;
- внутрішня поверхня – виготовлена з поглинаючого матеріалу 
- боковинки підгузка мають розтягуватися;
- наявність еластичного пояса;
- дихаючий матеріал;
- мають бути дерматологічно протестовані

677 706,00 гривень
(Відповідно до Наказу Міністерства

розвитку економіки, торгівлі та сільського
господарства України від 18.02.2020
№ 275 «Про затвердження примірної

методики визначення очікуваної вартості
предмета закупівлі»)



 Підгузки для дітей 15-25 кг (розмір 6)
- добре утримання вологи;
- зовнішня поверхня – вологонепроникна;
- внутрішня поверхня – виготовлена з поглинаючого матеріалу 
- боковинки підгузка мають розтягуватися;
- наявність еластичного пояса;
- дихаючий матеріал;

   -    мають бути дерматологічно протестовані
Підгузки для дітей, 15-40 кг (розмір 6+, 7)
- добре утримання вологи;
- зовнішня поверхня – вологонепроникна;
- внутрішня поверхня – виготовлена з поглинаючого матеріалу 
- боковинки підгузка мають розтягуватися;
- наявність еластичного пояса;
- дихаючий матеріал;
-    мають бути дерматологічно протестовані
Підгузки для дорослих, розмір М

 Підгузки для дорослих для можливості  використання як при  
 нетриманні сечі, так і при нетриманні калу.
 Підгузки для дорослих повинні  мати:
- м’яку зовнішню поверхню «дихаючого» типу – максимальний 

комфорт при використанні;
- бічні бортики, які виключають можливі протікання з боків; 
- індикатор вологонасичення; 
- еластичний пояс для більш щільного прилягання до тіла; 
- поглинаючий шар, який максимально швидко пропускає 

вологу, надійно утримуючи її всередині і запобігаючи 
виникненню неприємного запаху;
- багаторазові застібки - липучки, які надійно фіксують 

підгузок. 
Обхват талії – приблизно  80-125 см (розмір підгузків М).

  Поглинання - не менше 2040 мл
Для підтвердження відповідності медико - технічним вимогам, 
кожен учасник повинен надати у складі пропозиції декларацію 
відповідності, сертифікат якості та/або  сертифікат 
відповідності, інструкцію з використання,  висновок  державної  
санітарно-гігієнічної  експертизи.
Підгузки для дорослих, розмір L

 Підгузки для дорослих для   можливості  використання як при     
 нетриманні сечі, так і при нетриманні калу.
 Підгузки для дорослих повинні  мати:



- м’яку зовнішню поверхню «дихаючого» типу – максимальний 
комфорт при використанні;
- бічні бортики, які виключають можливі протікання з боків; 
- індикатор вологонасичення; 
- еластичний пояс для більш щільного прилягання до тіла; 
- поглинаючий шар, який максимально швидко пропускає 

вологу, надійно утримуючи її всередині і запобігаючи 
виникненню неприємного запаху;
- багаторазові застібки - липучки, які надійно фіксують 

підгузок. 
 Обхват талії – приблизно 115-155 см (розмір підгузків L).
Поглинання - не менше 2400 мл

Підгузки 
ДК 021:2015: 33750000-2 Засоби для догляду 
за малюками, 33751000-9 Підгузки, 
НК 024:2019: 35008 Дитячий підгузник, 
11239 Підгузник для дорослих

Підгузки мають бути:
- одноразові;
- виготовлені з гіпоалергенних матеріалів;
- повинні мати анатомічну форму;
- виконані з «дихаючого» нетканого матеріалу з 
мікроскопічними отворами для циркуляції повітря;
- зовнішня поверхня має бути вологонепроникною;
- внутрішня поверхня має бути виготовлена з поглинаючого 
матеріалу;
- з системою нейтралізації запаху;
- з подвійним вбирним шаром з антибактеріальним абсорбентом
- з індикатором вологонасичення;
- з еластичним поясом-резинкою;
- з еластичними боковими поверхнями, з нетканого тонкого 
дихаючого матеріалу;
- не містити латексу та хлору;
- призначені при середньому та важкому рівнях нетримання;
Підгузки для дорослих можуть бути використані для 
малорухливих та лежачих пацієнтів.
Розмір підгузків для дорослих, вказаний у Таблиці №1, визначає 
мінімальні та максимальні показники, Учасники можуть 
пропонувати підгузки, розміри яких відрізняються, але в межах 
цих показників.
Товари повинні відвантажуватися Постачальником з таким 
розрахунком, щоб на момент їх постачання залишалося не менш 
ніж 70% (сімдесят відсотків) від їх загального терміну 
придатності.
Підгузки повинні відповідати вітчизняним та міжнародним 
стандартам якості.

677 706,00 гривень
(Відповідно до Наказу Міністерства

розвитку економіки, торгівлі та сільського
господарства України від 18.02.2020  
№ 275 «Про затвердження примірної

методики визначення очікуваної вартості
предмета закупівлі»)



Підгузки для дітей, 7-14 кг (розмір 4)
- застібка липучка
- добре утримання вологи;
- зовнішня поверхня – вологонепроникна;
- внутрішня поверхня – виготовлена з поглинаючого матеріалу 
- боковинки підгузка мають розтягуватися;
- наявність еластичного пояса;
- дихаючий матеріал;
 -    мають бути дерматологічно протестовані
Підгузки для дітей 12-18 кг (розмір 5)
- добре утримання вологи;
- зовнішня поверхня – вологонепроникна;
- внутрішня поверхня – виготовлена з поглинаючого матеріалу 
- боковинки підгузка мають розтягуватися;
- наявність еластичного пояса;
- дихаючий матеріал;
- мають бути дерматологічно протестовані

 Підгузки для дітей 15-25 кг (розмір 6)
- добре утримання вологи;
- зовнішня поверхня – вологонепроникна;
- внутрішня поверхня – виготовлена з поглинаючого матеріалу 
- боковинки підгузка мають розтягуватися;
- наявність еластичного пояса;
- дихаючий матеріал;

   -    мають бути дерматологічно протестовані
Підгузки для дітей, 15+ кг (розмір 6+ або 7)
- добре утримання вологи;
- зовнішня поверхня – вологонепроникна;
- внутрішня поверхня – виготовлена з поглинаючого матеріалу 
- боковинки підгузка мають розтягуватися;
- наявність еластичного пояса;
- дихаючий матеріал;
-    мають бути дерматологічно протестовані
Підгузки для дорослих, розмір М

 Підгузки для дорослих для можливості  використання як при  
 нетриманні сечі, так і при нетриманні калу.
 Підгузки для дорослих повинні  мати:
- м’яку зовнішню поверхню «дихаючого» типу – максимальний 

комфорт при використанні;
- бічні бортики, які виключають можливі протікання з боків; 
- індикатор вологонасичення; 
- еластичний пояс для більш щільного прилягання до тіла; 



- поглинаючий шар, який максимально швидко пропускає 
вологу, надійно утримуючи її всередині і запобігаючи 
виникненню неприємного запаху;
- багаторазові застібки - липучки, які надійно фіксують 

підгузок. 
Обхват талії – приблизно  80-125 см (розмір підгузків М).

  Поглинання - не менше 2040 мл
Для підтвердження відповідності медико - технічним вимогам, 
кожен учасник повинен надати у складі пропозиції декларацію 
відповідності, сертифікат якості та/або  сертифікат 
відповідності, інструкцію з використання,  висновок  державної  
санітарно-гігієнічної  експертизи.
Підгузки для дорослих, розмір L

 Підгузки для дорослих для   можливості  використання як при     
 нетриманні сечі, так і при нетриманні калу.
 Підгузки для дорослих повинні  мати:

- м’яку зовнішню поверхню «дихаючого» типу – максимальний 
комфорт при використанні;
- бічні бортики, які виключають можливі протікання з боків; 
- індикатор вологонасичення; 
- еластичний пояс для більш щільного прилягання до тіла; 
- поглинаючий шар, який максимально швидко пропускає 

вологу, надійно утримуючи її всередині і запобігаючи 
виникненню неприємного запаху;
- багаторазові застібки - липучки, які надійно фіксують 

підгузок. 
 Обхват талії – приблизно 115-155 см (розмір підгузків L).
Поглинання - не менше 2400 мл


