
Код згідно ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" – код ДК 021:2015: 39830000-9 - 
Продукція для чищення

3. Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі:

  Одиниця 
виміру

Кількість

Білизна посуд, 5л шт. 60 

Білизна сантехніка, 1л шт. 50

Білизна скло, 750 мл шт. 100

Білизна очисник, 500 гр   шт. 120 

Білизна проф еліт економ 5 кг шт. 220

Мило рідке,500мл шт 100

Мило рідке,5л шт 220

Вимоги щодо якості товару та інші вимоги

а)  якість  товару  повинна  відповідати  вітчизняним  та  міжнародним  стандартам  якості,
вимогам  відповідних  чинних  нормативних  документів  (ГОСТ,  ДСТУ,  ТУ  тощо),  які
встановлено відповідними чинними нормативно-правовими документами України (ГОСТ,
ДСТУ,  ТУ  тощо),  вимогам  державної  політики  України  в  галузі  захисту  довкілля  та
підтверджуватись документами відповідно до вимог діючого законодавства;
б) товар повинен бути новим, таким що не був у вжитку; 

в) термін придатності до закінчення реалізації повинен складати не менше одного року від
зазначеного терміну придатності;
г) при поставці повинна бути збережена цілісність стандартної упаковки з необхідними
маркуваннями  заводу-виробника  та  бути  без  пошкоджень.  Кожен товар  повинен  мати
етикетку з необхідними реквізитами виробника, датою виготовлення та датою закінчення
строку придатності, складом, умовами зберігання;

д)  товари,  що  постачаються,  повинні  мати  копії  декларації  про  відповідність  або
сертифікатів  якості/відповідності  виробника  (для  продукції,  яка  віднесена  до Переліку
продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні), реєстраційне посвідчення та
висновок  санітарно-епідеміологічної  експертизи,  або  інший  подібний  документ,  що
підтверджує відповідність товару вимогам, встановленим до нього загальнообов'язковими
на території України нормами і правилами. Товар повинен бути оформлений відповідно
до вимог законодавства України. Відповідні документи підлягають передачі одночасно з
товаром; 

е)  якість  товару  при  поставці  повинна  бути  підтверджена  якісними,  реєстраційними
посвідченнями, які додаються до кожної видаткової накладної. У посвідченні про якість
наводиться найменування підприємства – виробника, дата відвантаження, найменування і
сорт продукту, вид упаковки, дата і час виготовлення, умови зберігання, термін зберігання
і відповідність певній нормативній документації;
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є) замовник вправі додатково вимагати у Учасника торгів документи про технічні дані,
якісні  характеристики  на  такі  еквіваленти  у  повному  обсязі,  а  також  методичні
регламенти до їх застосування для порівняння та визначення якості товару;

ж) також товар не повинен викликати алергії, не мати різкий, неприємний запах, повинен
відповідати показникам стандартів безпечності для здоров’я людини та якості;


