
УКРАЇНА
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА № 18» 
ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

вул.Миру, 11, м. Харків, 61106, тел. (057) 725-13-01, факс (057) 725-13-01 
E-mail: 18pol_ok@ukr.net, сайт: 18pol.city.kharkov.ua, кодЄДРПОУ 02003853

№

На№

Обґрунтування доцільності закупівлі, її обсягів, якісних характеристик,

, допустимого рівня ціни закупівлі

Для забезпечення інвалідів підгузками рішенням 2 сесії Харківської міської ради 8 
скликання від 30.12.2020 №12/20 «Про внесення змін до рішення 38 сесії Харківської 
міської ради 7 скликання від 02.12.2020 №2293/20 «Про бюджет Харківської 
територіальної громади на 2021 рік» комуншіьному некомерційному підприємству 
«Міська поліклініка №9» Харківської міської ради виділено 340 200,00 грн.

Закупівля проводиться відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 
03.12.2009 №1301 «Про затвердження Порядку забезпечення інвалідів і дітей-інвдтідів 
технічними та іншими засобами», та Закону України «Про публічні закупівлі».Обсяг 
закупівлі визначається із потреб в забезпеченості підгузками інвалідів і дітей-інвалідів 
та фактично виділеними коштами.

Допустимий рівень закупівлі обрахований виходячи із середньої ринкової вартості 
підгузків, на підставі прайс-листів, отриманих через мережу ГМТЕКЫЕТ

На порталі Ргоггого 07.04.2021 р. розміщено оголошення про проведення 
відкритих торгів по закупівлі підгузки для дорослих за кодом ДК 021:2015: 
33750000-2 Засоби для догляду за малюками. Номер закупівлі НА-2021-04-07- 
006294-Ь.

ПЕРЕЛІК ТОВАРІВ ДО ЗАКУШВЛЦЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ВИМОГИ)

Код за державним класифікатором 021:2015 -  33750000-2 Засоби для догляду

№
з/п

Найменування Кількість
(штуки)

Me дико-технічні характеристики

1. Підгузки для 3600 Підгузки для дорослих, мшюрухливпх та лежачих
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дорослих. 
Medium (М)

розмір хворих з середнім 1 важким ступенем нетримання 
сечі і калу.
Підгузки для дорослих повинні мати:

- м’яку зовнішню поверхню з нетканого
гіпоалергенного дихаючого матеріалу, 3-х
шарові;
- два анатомічні вкладиші із целюлозної пульпи з 
суперабсорбентом;
- бічні волани уздовж поглинаючого вкладиша, 
відігнуті назовні;
- складки з еластичною пряжею в області 
промежини, що запобігають витіканню рідини;
- чотири застібки-липучки для багаторазової о 
закріплення;
- два індикатори вологонасичення; напис, що 
розмивається під впливом рідини; клейовий 
індикатор що змінює колір під впливом рідини;
- паропроникний ізолюючий шар по всій поверхні 
виробу;
- поглинальну здатність не менше 2300 мл;
- ретенцію (утримання вологи в підгузниках) не 
менше 650г;
- обхват талії - 75-110 см;
- по ЗО штук в упаковці;
- розподільчий шар;
- система нейтрштізації запаху._________________

2. Підгузки для
дорослих, розмір
Large (L)

9000 Підгузки для дорослих, малорухливих та лежачих 
хворих з середнім і важким ступенем нетримання 
сечі і калу.
Підгузки для дорослих повинні мати;

- м’яку зовнішню поверхню з нетканого 
гіпоалергенного дихаючого матеріалу, 3-х 
шарові;
- два анатомічні вкладиші із целюлозної пульпи з 
суперабсорбентом;
- бічні волани уздовж поглинаючого вкладиша, 
відігнуті назовні;
- складки з еластичною пряжею в області 
промежини, що запобігають витіканню рідини;
- чотири застібки-липучки для багаторазового 
закріплення;
- два індикатори вологонасичення; напис, що 
розмивається під впливом рідини; клейовий 
індикатор що змінює колір під впливом рідини;
- паропроникний ізолюючий шар по всій поверхні 
виробу;
- поглинальну здатність не менше 2600 мл;
- ретенцію (утримання вологи в підгузниках) не 
менше 700г;
- обхват галії - 100-150 см;
- по зо штук в упаковці;
- розподільчий шар;__________________________



- система нейтралізації запаху.
Підгузки для
дорослих, розмір Extra 
Large (XL)

5400 Підгузки для дорослих, малорухливих та лежачих 
хворих з середнім і важким рівням нетримання сечі і 
калу.
Підгузки для дорослих повинні мати;

- м’яку зовнішню поверхню з нетканого 
гіпоалергенного дихаючого матеріалу, 3-х 
шарові;
- два анатомічні вкладиші із целюлозної пульпи з 
суперабсорбеитом;
- бічні волани уздовж поглинаючого вкладиша, 
відігнуті назовні;
- екладки з еластичною пряжею в області 
промежини, що запобігають витіканню рідини;
- чотири застібки-липучки для багаторазового 
закріплення;
- два індикатори вологонасичення: напис, що 
розмивається під впливом рідини; клейовий 
індикатор що змінює колір під впливом рідини;
- паропроникний ізолюючий шар по всій поверхні 
виробу;
- поглинагишу здатність не менше 2600 мл;
- ретенцію (утримання вологи в підгузниках) не 
менше 700г;
- обхват талії - 130-170 см;
- по зо штук в упаковці ;
- розподільчий шар;
- система нейтралізації запаху._________________
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