ТО В «І н т е р -Т р е й д - С е р в і с»
04050 м.Київ, вул. Глибочицька, 72, офіс 320/1, тел. 338-83-84, тел./факс. 503-09-88
ІПН 362838626594, № свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ 200058588, код ЄДРПОУ
36283860, р\р 26003996108212 у відділенні №13 ПАТ «ПУМБ», МФО 334851
Вих. №17/43
Від 10.05.2018р.

Технічна специфікація
на закупівлю: «Туалетний папір, носові хустки, рушники для рук і серветки»
код 33760000-5 за ЄЗС ДК 021:2015 (туалетний папір).
№
з/п
1

2

Найменування
товару

Кільк
ість,
шт.

Вимоги до якісних та кількісних
характеристик товару

Виробник

Туалетний папір з
гільзою для тримача
(диспенсера) Джамбо
(240х130х260)

20970 Товар відповідає вимогам ТУ У 17.2- Виробник:

Туалетний папір без
втулки (65 м)

50500

37018076-001:2012 за наступним показникам
якості:
- Матеріал – макулатура;
- втулка – 60мм (+/- 5%);
- довжина намотування – не меньше 130
метрів;
- маса паперу площею 1м² одношарового –
не меньше 35 г / м.кв.;
- колір – сірий;
-руйнівне зусилля у машинному напрямі –не
меньше 2,4 Н;
-капілярне всмоктування вдвох напрямках за
10хв-не меньше 25,00мм;
-вологість-не більше 10%;
-діаметр рулону-не меньш 19 см;
-діаметр гільзи-не більш 6см;
-обріз крайок паперу рівний та чистий, без
надривів;
-поверхня виробу без дірок та плям;
-намотка паперу в рулоні рівномірна та
щільна,без складок;
-висота рулону-не меньш 9,8 см;
- рік виготовлення – 2018 р.;
- кількість шарів – один, без тиснення;
-транспортування та зберігання відповідає
ГОСТ 1641,ГОСТ 6658;
- тара – поліетиленовий мішок.
- Товар відповідає вимогам ТУ У 17.237018076-001:2012 та наступним показникам
якості:
- Матеріал – макулатура;
- втулка – відсутня;
- довжина намотування – не меньше 65
метрів;
- маса паперу площею 1м² одношарового –
не меньше 38 г / м.кв.;
- колір – сірий;
- руйнівне зусилля у машинному напрямі –не
меньше 2,4 Н;
-капілярне всмоктування вдвох напрямках за
10хв-не меньше 28,00мм;
-вологість-не більше 10%;
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-діаметр рулону-не меньш 10,5 см;
-обріз крайок паперу рівний та чистий, без
надривів;
-поверхня виробу без дірок та плям;
-намотка паперу в рулоні рівномірна та
щільна,без складок;
-висота рулону-не меньш 9,8 см;
-рН водної витяжки -4,5-8,0;
- рік виготовлення – 2018 р.;
- кількість шарів – один, без тиснення;
-транспортування та зберігання відповідає
ГОСТ 1641,ГОСТ 6658;
- тара – поліетиленовий мішок.

Перелік документів, що надав Учасник у складі тендерної пропозиції для підтвердження
відповідності запропонованого товару технічним, якісним та кількісним характеристикам
до предмету закупівлі згідно встановлених технічних, кількісних та якісних вимог:
1. Тендерна пропозиція
2. Висновок державної санітарно - епідеміологічної експертизи на кожне найменування Товару.
3. Сертифікат якості, виданий виробником на запропоновану продукцію з підтвердженням кожної
складової показників встановлених в технічних вимогах замовника на партію виготовленого в
2018 році товару, в якому зазначені:
- «показники норми» згідно з документом, за яким виготовлений товар,
- показники, встановлені за результатами проведеного аналізу (допускається зазначення
«відповідає»/«не відповідає»),
- дата виготовлення Товару, що підлягав аналізу.
В наданих документах кожна складова показників якості та технічних характеристик,
встановлена замовником в вимогах до предмету закупівлі, підтверджена.
4. Декларацію про відповідність виробника, лист від виробника виданий згідно оголошення
даної закупівлі про те, що виробник гарантує своєчасне постачання товару до учасника торгів
(вказано статус учасника по відношенню до виробника) в строки що визначені документацією та
гарантує дотримання встановлених технічних характеристик та гарантійний термін придатності
згідно умов документації.
5. Витяг з нормативної документації , завірений власником, згідно якої виготовляється
запропонований учасником товар для підтвердження показників якості встановлених в таблиці
технічної специфікації. В наданих документах кожна складова показників якості та технічних
характеристик, встановлена замовником в вимогах до предмету закупівлі, підтверджена.
ТОВ «Інтер-Трейд-Сервіс еквівалентів не надав, тому надання документів на пункти 6,7,8 не
передбачено Тендерною документацією Замовника.
9. Товар постачається в упаковці (тарі), що забезпечує захист його від пошкодження або псування
під час транспортування та зберігання. Товар має необхідні маркування, а саме: найменування,
назву та призначення продукції, найменування виробника (адреса та телефон), обсяг, дата
виготовлення продукції, термін придатності продукції, умови зберігання, склад засобу (перелік
складових речовин у порядку зменшення їх масової частки у рецептурі, технічних умов за яким
виробляється продукція, запобіжні заходи, спосіб застосування. Учасник ТОВ «Інтер-ТрейдСервіс» не є виробником продукції, що є предметом закупівлі, тому надав в складі тендерної
пропозиції наступну інформацію про виробника продукції: назву виробника продукції; код
ЄДРПОУ, адресу місцезнаходження та оригінал Гарантійного листа від Виробника продукції до
Замовника (з вказівкої процедури закупівлі) щодо гарантування можливості виробництва
продукції у відповідності до умов тендерної документації.
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