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з/п
1

Технічні (якісні) вимоги до товару
на закупівлю: «Туалетний папір, носові хустки, рушники для рук і серветки»
код 33760000-5 за ЄЗС ДК 021:2015 (туалетний папір).
Кільк
Найменування
Вимоги до якісних та кількісних
ість,
Виробник
товару
характеристик товару
шт.
20970 - Туалетний папір ТМ Волинь відповідає ФОП
Туалетний папір ТМ
вимогам ДСТУ 4267:2003
Волинь з гільзою для
Мельник
Матеріал – макулатура;
тримача (диспенсера)
Сергій
- втулка – 60мм (+/- 5%);
Джамбо
- довжина намотування – не меньше 130 Миколайови
(240х130х260)
ч, Україна

Фасуван
ня
Поліетил
еновий
мішок по
12 шт.

метрів;
- маса паперу площею 1м² одношарового – 38
г / м.кв.;
- колір – сірий;
- руйнівне зусилля, Н, не менше:
- в машинному направленні: 3,0
- в поперечному направленні: 1,8
- міра крепіровання, %, не менше: 10,2
- капілярна всмоктування в середньому по
двох направленнях, мм, не менше: 28
-вологість-не більше 6,5 %;
- зольність – не більше 4%;
-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 повинно
відповідати ГОСТ 1641,ГОСТ 6658;
- тара – поліетиленовий мішок.

2

Туалетний папір ТМ
Волинь
65,
без
втулки (65 м)

50500

- Туалетний папір ТМ Волинь 65
відповідає вимогам ДСТУ 4267:2003 та
наступним показникам якості:
- Матеріал – макулатура марки М35;
- втулка – відсутня;
- довжина намотування – не меньше 65 метрів;
- маса паперу площею 1м² одношарового – не
меньше 38 г / м.кв.;
- колір – сірий;
- руйнівне зусилля, Н, не менше:
- в машинному направленні: 3,0

ФОП
Мельник
Сергій
Миколайови
ч, Україна

Поліетил
еновий
мішок по
48 шт.

- в поперечному направленні: 1,8
- міра крепіровання, %, не менше: 10,2
- капілярна всмоктування в середньому по
двох направленнях, мм, не менше: 28
-вологість-не більше 6,5%;
- зольність – не більше 4%;
-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;
- рік виготовлення – 2018 р.;
- кількість шарів – один, без тиснення;
-транспортування та зберігання повинно
відповідати ГОСТ 1641,ГОСТ 6658;
- тара – поліетиленовий мішок.

Директор
ТОВ «СПЕКТР СТАЙЛ»

Ружинська О.П.

