
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної 

вартості предмета закупівлі  
  

Найменування замовника 

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №6» 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) 

Місцезнаходження замовника 03126, м. Київ, пр-т Любомира Гузара, 3 

Ідентифікаційний код юридичної 

особи 
25680355 

Назва предмета закупівлі 39830000-9 Продукція для чищення 

Процедура закупівлі Відкриті торги 

Кількість товарів або обсяг 

виконання робіт чи надання 

послуг 

670 штук 

Місце поставки товарів або місце 

виконання робіт чи надання 

послуг 

Україна, 03126, Київ, проспект Любомира Гузара, 3, матеріальний склад 

Строк поставки товарів, виконання 

робіт чи надання послуг 
до 31 грудня 2021 року 

Розмір бюджетного призначення за 

кошторисом або очікувана вартість 

предмета закупівлі: 
Очікувана вартість закупівлі –  263 000,00 грн. з ПДВ 

Інформація про технічні, якісні та 

інші характеристики предмета 

закупівлі 

Згідно із медико-технічним завданням (Додаток 1) 

Дата оголошення 03-11-2021 

Ідентифікатор закупівлі UA-2021-11-03-000841-a 

 

 



Додаток 1 

МЕДИКО-ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 

         39830000-9 Продукція для чищення 
 

№ Найменування товару Одиниця виміру Кількість 

1 Засіб для прання білизни «Білизна проф еліт для кольорових речей», 5000 мл (або еквівалент) штука 160 

2 
Засіб для прання виробів з бавовни, льону та синтетичних матеріалів «Білизна базік прання (™ Bilysna bazik 

wash)», 5000 мл (або еквівалент) 
штука 160 

3 
Засіб для нейтралізації лужного середовища «Білизна нейтралізатор прання (™ Bilysna neutralizator wash)», 5000 

мл (або еквівалент) 
штука 140 

4 Засіб для підсилення прання «Білизна сила прання (™ Bilysna power wash)», 5000 мл (або еквівалент) штука 180 

5 Серветки OnClean (для поверхонь), 120 шт в м‘якій упаковці (або еквівалент) штука 30 

  

         Технічні характеристики 
Назва засобу Характеристика 

Рідкий засіб для прання кольорової білизни 

Білизна проф еліт для кольорових речей, 5л 
(або еквівалент) 

Засіб у вигляді рідкого гелю 

До складу засобу входять аніоні, неіоногенні та катіонні ПАР, мила, оптичний відбілювач, 

ароматична добавка, консервант. 

Для автоматичного та ручного прання речей з чорних або темних тканин у медичних, навчальних 

закладах та у побуті. 

Розхід засобу при автоматичному пранні не більше 135 мл на 5 кг білизни (режими при жорсткій 

воді), температура води не більше +60°С.  

Термін придатності не < 2 років.  

Каністра 5 л з дозуючим ковпачком. 

Рідкий засіб для прання білизни 

Білизна базік прання, 5 л (або еквівалент) 

Концентрований прозорий розчин  

До складу засобу входять каустична сода, антиресорбенти, комплексоутворювач. 

Для автоматичного прання білизни (для утворення лужного середовища і пом’якшення води).  

Можливість використання засобу за допомогою спеціальних дозуючих систем при концентрації не 

> 1,1 %. 

Термін придатності не < 2 років  

Каністра 5л 

Засіб для пом’якшення тканин під час прання 

Білизна нейтралізатор прання, 5 л  (або 

еквівалент) 

Концентрований  розчин 

До складу засобу входять катіонні ПАР, лимонна кислота, ароматизатор. 

Для автоматичного прання білизни (для пом’якшення тканин).  



Можливість використання засобу за допомогою спеціальних дозуючих систем при концентрації не 

> 0,6 %. 

Термін придатності не < 2 років  

Каністра 5л 

Засіб для посилення прання 

Білизна сила прання, 5 л (або еквівалент) 

 

Концентрований прозорий розчин 

До складу засобу входять неіоногенні ПАР, розчинник, оптичний відбілювач. 

Для автоматичного прання білизни (для відбілювання).  

Можливість використання засобу за допомогою спеціальних дозуючих систем при концентрації не 

> 1,2 %. 

Термін придатності не < 2 років  

Каністра 5л 

Вологі серветки для прибирання 

Серветки OnClean (для поверхонь), 120 шт в 

м‘якій упаковці (або еквівалент) 

Вологі серветки для прибирання. 

Серветки з нетканого матеріалу (спанлейс). 

Засіб на основі вода, гліцерин, пропіленгліколь, кокамідопропіл бетаїн, бензалконіум хлорид, 

феноксіетанол, дегідрооцтова кислота, бензойна кислота, лимонна кислота, алантоїн, ЕДТА, 

цетеарет-20, цетеарил ізононаноат, гліцерил стеарат, цетеарет-12,цетил пальмітат, полісорбат-20. 

Серветки (розміром 18,0*17,5 см, просочені антибактеріальним гіпоалергенним лосьйоном) для 

швидкого гігієнічного очищення будь-яких поверхонь: твердих меблів, обідніх столів, журнальних 

столиків, інших меблів та їх твердих частин, робочих поверхонь, устаткування, офісної техніки 

тощо.  

Серветки повинні ефективно видаляти бруд, жир, пил з поверхонь, надавати поверхням блиск та 

свіжий аромат, володіти антимікробними властивостями, не залишати на поверхнях та одязі ворсу, 

плям та розводів.  

Поверхні, після обробки серветками, швидко висихають, не потребують змивання та додаткового 

миття.  

Використання серветок не потребує використання гумових рукавичок.  

Серветки не містять фосфатів та інших шкідливих речовин. 

 Засіб не містить небезпечних для здоров’я людей та тварин речовин не завдає шкоди довкіллю 

Термін придатності не < 2 років. 

М’яка полімерна упаковка, 120 шт. з пластиковим клапаном. 

 
 


