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Технічні вимоги
Предмет закупівлі: Код ДК 021:2015 - 33760000-5 Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і
серветки (Паперова продукція)
Постачальник здійснює поставку Товару протягом 5 (п’яти) календарних днів з дня отримання письмової
заявки Замовника яка повинна містити інформацію про необхідну кількість та асортимент товару.
Передача Паперової продукції здійснюється за рахунок Постачальника на склад Покупця за його місцем
перебування: 03150, Україна, м. Київ, вул. Єжи Ґедройця, 5, на умовах DDP (згідно Інкотермс 2010).
Гарантія: Постачальник на момент передачі товару гарантує якість товару.
Порядок оплати: Замовник здійснює 100% оплату за договором протягом 20 банківських днів з дня
отримання паперової продукції. Днем отримання паперової продукції вважається день підписання
видаткової накладної обома сторонами.
Найменування товару

Накладки гігієнічні
на унітаз ТМ «АТМА»

Серветка паперова
24х24см (упак.100шт.)
ТМ «ДИВО»

Папір туалетний
білий 2-шар.
з гільзою (втулкою)
ТМ «БІМА»

Технічні характеристики
Накладка санітарна ТС-200,
матеріал-100% целюлоза,
водорозчинна, одношарова, колірбілий, тип складання-1/4 листка,
кількість накладок в пачці – 200 шт.
Серветки столові білі, матеріал –
100% целюлоза, 2-шарові, з
тисненням, розмір – 24*24 см.,
колір-білий, кількість серветок в
пачці – 100 шт.
Папір туалетний в рулоні, матеріал –
100% целюлоза, 2-шаровий,колір
білий, висота рулонна 100+-15 мм,
зовнішній діаметр рулонна - 100+-15
мм, з гільзою, (не витяжна),

Термін
придатності

Од. вим.

Кіль-сть

Не
обмежений

пак.

11906

Не
обмежений

пач.

5584

Не
обмежений

рул.

83200

кількість метрів в рулоні не менше
30 м.
Серветка паперова
33х33см
(упак. 50шт.)
ТМ «Luxy»

Серветки столові білі, матеріал –
100% целюлоза, 3-х -шарові, з
тисненням, розмір – 33*33 см.,
колір-білий, кількість серветок в
пачці – 20шт.

Не
обмежений

пач.

1538

Рушник паперовий
22,5х22,5см
(упак.-160шт.)
ТМ «БІМА»

Рушники білі, матеріал – 100%
целюлоза, 2-шарові, з тисненням, Ускладка, розмір листа – 225*225
мм.., колір-білий, кількість рушників
в пачці – 160 шт.

Не
обмежений

пач.

60000

Технічні характеристики товару ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БРЕНД-ВІК ГЕО» не
гірші зазначених.
Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі передбачають необхідність застосування заходів із
захисту довкілля.
Запропонований ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БРЕНД-ВІК ГЕО» товар відповідає:
 Закону України "Про санкції" від 14.08.2014р. № 1644-VII;
• Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню)доходів, одер-жаних
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового
знищення» від 14.10.2014р.№ 1702-VII;
• Указу Президента України від 16 вересня 2015р. №549/2015;
• рішення РНБО України від 2 вересня 2015 року;
• Постанови Кабінету Міністрів від 07.11.2014р. №595 «Деякі питання фінансування бюджетних
установ, здійснення соціальних виплат населеннюта надання фінансової підтримки окремим
підприємствам і організаціям Донецької та Луганської областей»;
• Постанови Кабінету Міністрів від 16.12.2015р. №1035 «Про обмеження поставок окремих товарів
(робіт, послуг) з тимчасово окупованої території на іншу територію України та/або з іншої території
України на тимчасово окуповану територію»;
• Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015р. №1147 «Про заборону ввезення на митну
територію України товарів, що походять з Російської Федерації».
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