
Найменування замовника:
Комунальне некомерційне підприємство Ковельське міськрайонне територіальне медичне
об’єднання Ковельської міської ради Волинської області
Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 01982940
Місцезнаходження замовника:
вул. Олени Пчілки, 4, м. Ковель, Волинська обл., Україна, 45000
Категорія замовника:
Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

ОБГРУНТУВАННЯ

Технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості
закупівлі:

Дезінфекційний засіб для швидкої  дезінфекції поверхонь (НК 024: 2019: 47631 Засіб
дезінфікуючий для медичних виробів)(24455000-8), Дезінфекційний засіб для швидкої

дезінфекції поверхонь (НК 024: 2019: 47631 Засіб дезінфікуючий для медичних виробів)
(24455000-8), Антисептик для шкіри рук на основі спирту (НК 024: 2019: 41550

Дезінфікуючі засоби для рук) (24455000-8), Антисептик для шкіри рук на основі спирту
(НК 024: 2019: 41550 Дезінфікуючі засоби для рук) (24455000-8), Дезінфекційний засіб

для медичного обладнання та ендоскопів (НК 024: 2019: 47631 Засіб дезінфікуючий для
медичних виробів) (24455000-8), Дезінфекційний засіб для медичного обладнання та

ендоскопів (НК 024: 2019: 47631 Засіб дезінфікуючий для медичних виробів)
(24455000-8), Дезінфекційний засіб для медичного обладнання та ендоскопів (НК 024:

2019: 47631 Засіб дезінфікуючий для медичних виробів) (24455000-8), Спрей для
технічного обслуговування та змащування інструментів (НК 024:2019:57738
Парафінова заливальна середу ІВД) (24455000-8), Дезінфекційний засіб для

передстерилізаційної очистки виробів медичного призначення (НК 024: 2019: 47631
Засіб дезінфікуючий для медичних виробів) (24455000-8), Безспиртовий

концентрований рідкий дезінфікуючий засіб (НК 024: 2019: 47631 Засіб дезінфікуючий
для медичних виробів) (24455000-8), Універсальний дезінфікуючий засіб з миючим

ефектом (НК 024: 2019: 47631 Засіб дезінфікуючий для медичних виробів) (24455000-8),
Універсальний дезінфікуючий засіб з миючим ефектом(НК 024: 2019: 47631 Засіб

дезінфікуючий для медичних виробів) (24455000-8) ДК 021:2015 24450000-3 Агрохімічна
продукція

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: ВІДКРИТІ ТОРГИ з особливостями
ID: UA-2023-01-27-014374-a
Обсяги: 12 найменувань
Технічні та якісні характеристики:

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

№
з/п

Конкретна назва
предмета
закупівлі

Назва та опис * Технічні характеристики Одинця
виміру

Кіль-кіст
ь

1. Дезінфекційний
засіб для швидкої
дезінфекції
поверхонь
(НК 024: 2019:
47631 Засіб
дезінфікуючий для
медичних виробів)
(24455000-8)

Дезінфекційний
засіб для
швидкої
дезінфекції
поверхонь

Рідкий дезінфікуючий засіб готовий
до використання. До  складу не
повинні  входити альдегіди та
феноли. Настання ефекту не більше
чим за 30 сек. Дезінфекційний засіб
не повинен пошкоджувати поверхні,
та містити не менше 50% етилового
спирту, не менше 10% ізопропілового
спирту, не менше 0,05% пропіонат
дидецил-диметил-амонію. Рівень РН
в діапазоні  6,0-8,0. Повинен мати

шт 600



широкий спектр антимікробної дії –
бактерицидна (включаючи
туберкульоз і золотистий стафілокок),
віруліцидна (ВІЛ, HBV, HCV),
фунгіцидна.
Застосування:
Дезінфекційний засіб для швидкої
дезінфекції поверхонь в
операційних і хірургічних
відділеннях;
- відділеннях інтенсивної терапії;
- стоматологічних кабінетах;
- лабораторіях.
Сумісний з медичними приладами та
обладнанням з полістиролу,
нержавіючої сталі, ПВХ, полікарбону,
кераміки, АБС, силікону, ПНД, гуми
та скла.
Фасування:  1 л з розпилювачем

2. Дезінфекційний
засіб для швидкої
дезінфекції
поверхонь
(НК 024: 2019:
47631 Засіб
дезінфікуючий для
медичних виробів)
(24455000-8)

Дезінфекційний
засіб для
швидкої
дезінфекції
поверхонь

Рідкий дезінфікуючий засіб готовий
до використання. До  складу не
повинні  входити альдегіди та
феноли. Настання ефекту не більше
чим за 30 сек. Дезінфекційний засіб
не повинен пошкоджувати поверхні,
та містити не менше 50% етилового
спирту, не менше 10% ізопропілового
спирту, не менше 0,05% пропіонат
дидецил-диметил-амонію. Рівень РН
в діапазоні  6,0-8,0. Повинен мати
широкий спектр антимікробної дії –
бактерицидна (включаючи
туберкульоз і золотистий стафілокок),
віруліцидна (ВІЛ, HBV, HCV),
фунгіцидна.
Застосування:
Дезінфекційний засіб для швидкої
дезінфекції поверхонь в
операційних і хірургічних
відділеннях;
- відділеннях інтенсивної терапії;
- стоматологічних кабінетах;
- лабораторіях.
Сумісний з медичними приладами та
обладнанням з полістиролу,
нержавіючої сталі, ПВХ, полікарбону,
кераміки, АБС, силікону, ПНД, гуми
та скла.
Фасування:  каністра 5 л

шт 33

3. Антисептик для
шкіри рук на
основі спирту (НК
024: 2019: 41550
Дезінфікуючі
засоби для рук)
(24455000-8)

Антисептик для
шкіри рук на
основі спирту

Готовий до застосування засіб на
спиртовій основі. Діюча речовина -
етиловий спирт – не менше 80%,
гліцерин – не менше 1%, деіонізована
вода.  Рівень РН в діапазоні  5,5-7,0.
Широкий спектр антимікробної
активності: бактерицидний (включно
туберкульозна активність),
фунгіцидний та віроцидний ефекти,

шт 200



які настають впродовж  не більше 30
секунд.
Антисептик не повинен
ускладнювати загоєння штучно
нанесених ран (розрізів, проколів. Не
втрачає активності в присутності
забруднень органічного та
неорганічного характеру (в т.ч. гною,
крові тощо)
Застосування:
- Дезінфекція рук та тіла для
підтримки гігієни.
- Дезінфекція рук та тіла при
хірургічних операціях.
Для використання у операційних,
відділеннях інтенсивної терапії,
лікарнях, стоматологічних кабінетах,
ветеринарних клініках, лабораторіях
та інших установах.
Фасування: 1 л з дозуючим пристроєм

4. Антисептик для
шкіри рук на
основі спирту (НК
024: 2019: 41550
Дезінфікуючі
засоби для рук)
(24455000-8)

Антисептик для
шкіри рук на
основі спирту

Готовий до застосування засіб на
спиртовій основі. Діюча речовина -
етиловий спирт – не менше 80%,
гліцерин – не менше 1%, деіонізована
вода.  Рівень РН в діапазоні  5,5-7,0.
Широкий спектр антимікробної
активності: бактерицидний (включно
туберкульозна активність),
фунгіцидний та віроцидний ефекти,
які настають впродовж  не більше 30
секунд.
Антисептик не повинен
ускладнювати загоєння штучно
нанесених ран (розрізів, проколів. Не
втрачає активності в присутності
забруднень органічного та
неорганічного характеру (в т.ч. гною,
крові тощо)
Застосування:
- Дезінфекція рук та тіла для
підтримки гігієни.
- Дезінфекція рук та тіла при
хірургічних операціях.
Для використання у операційних,
відділеннях інтенсивної терапії,
лікарнях, стоматологічних кабінетах,
ветеринарних клініках, лабораторіях
та інших установах.
Фасування: каністра 5 л

шт 110

5. Дезінфекційний
засіб для
медичного
обладнання та
ендоскопів
(НК 024: 2019:
47631 Засіб
дезінфікуючий для
медичних виробів)
(24455000-8)

Дезінфекційний
засіб для
медичного
обладнання та
ендоскопів

Концентрований дезінфікуючий засіб
(Гранульований порошок для
приготування розчину) білого кольору
з жовтими вкрапленнями, повинен
добре розчинятися у воді. До складу
Дезінфекційного засобу повинні
входити: перкарбонат натрію,
тетраацетилетилендіамін, суміш
ферментів (амілаза, ліпаза, протеаза).
Основною активно діючою
речовиною повинна бути надоцтова

шт 8



кислота, що генерується під час
приготування розчину.
У складі засобу повинні міститися :
перкарбонат натрію – не менше
49,2%,  тетраацетилетилендіамін
(ТАЕД)- не менше 26%, ензими
(амілаза, ліпаза, протеаза) – не менше
0,6%, pH 2% (водний розчин) в
діапазоні 6,0-9,0, інгібітор корозії
(метасілікат натрію) – не менше 4 %,
Регулятори кислотності: лимонна
кислота -  в діапазоні від 10 до 14,8 %
, карбонат натрію в діапазоні від 4 до
4,4 %; Поверхнево-активна речовина
ПАР (Полігліколевий етер  жирного
спирту)  в діапазоні від 0,7 до 1 %.
Застосування:
Для дезінфекції та миття поверхонь в
приміщеннях, апаратури, приладів,
санітарно-технічного обладнання,
повітря та ін. знезараження медичних
відходів (класу Б і В), дезінфекції
біологічних виділень; дезінфекції,
суміщеної з передстерилізаційниіім
або остаточним очищенням виробів
медичного призначення (включаючи
хірургічні і стоматологічні
інструменти, в тому числі ендоскопи,
інструменти до ендоскопів) ручним і
механізованим способами;
Загальні вимоги:
Робочі розчини не повинні псувати
вироби медичного призначення з
різних, в тому числі термолабільних
матеріалів (включаючи полікарбонат,
поліетилен, поліпропілен, поліамід,
полівінілхлорид, полістирол і ін.),
Крім виготовлених з корозійно-
нестійких сталей, міді та латуні, що
не мають захисних гальванічних
покриттів; не фіксують органічні
забруднення на оброблюваних
виробах.
Дезенфікуючий засіб повинен мати
широкий спектр антимікробної дії –
бактерицидний (включаючи
туберкульозу), фунгіцидну,
віруліцидну та спороцидну.
Час   експозиції для дезінфекції – не
більше 20 хв.
Термін придатності робочого розчину
не менше 24 годин.
Наявність  тест смужок в кількості не
менше 50 шт в упаковці до кожної
одиниці дезінфекційного засобу для
здійснення контролю готового
робочого розчину . Кількість літрів
робочого розчину що мають
бактерицидну (включаючи
туберкулоцидну), віруліцидну,



фунгіцидну  –  від 50 до 100 літрів з 1
кг засобу (в залежності від часу
експозиції).
Фасування: банка 2,5 кг

6. Дезінфекційний
засіб для
медичного
обладнання та
ендоскопів
(НК 024: 2019:
47631 Засіб
дезінфікуючий для
медичних виробів)
(24455000-8)

Дезінфекційний
засіб для
медичного
обладнання та
ендоскопів

Концентрований дезінфекційний
засіб, що містить четвертинні
амонієві солі та аміни. Рідина з
характерним запахом, розчинна у
воді. Повинен містити не менше 7,5%
хлорид алкіл-бензил-амонію, не
менше 5,0 % хлорид
дидецил-диметил-амонію,
(3-амінопропіл)-додециламін не
менше 2,0%; інгібітори корозії,
допоміжні речовини. Рівень РН
5,0-8,0. Не містить фенолів.
Застосування:
Для  очищення і дезінфекції
хірургічних інструментів, гнучких і
жорстких ендоскопів; медичних
виробів, виготовлених з полістиролу,
нержавіючої сталі, полікарбону,
кераміки, силікону та скла. Має
широкий спектр антимікробної дії –
бактерицидної, фунгіцидної,
віруліцидної, туберкулоцидної.
Час експозиції не більше 15 хв.
Термін придатності робочого розчину
не менше 15 діб.
Наявність  тест смужок в кількості не
менше 50 шт в упаковці до кожної
одиниці дезінфекційного засобу для
перевірки придатності активних
речовин у робочому розчині для
здійснення дезінфекції.
Кількість літрів робочого розчину що
мають бактерицидну (включаючи
туберкулоцидну), віруліцидну,
фунгіцидну – не менше 200 літрів з 1
л. концентрованого засобу.
Фасування: 2 л

шт 90

7. Дезінфекційний
засіб для
медичного
обладнання та
ендоскопів
(НК 024: 2019:
47631 Засіб
дезінфікуючий для
медичних виробів)
(24455000-8)

Дезінфекційний
засіб для
медичного
обладнання та
ендоскопів

Склад засобу, вміст діючих та
допоміжних речовин, мас. % -
полігексаметиленгуанідин гідрохлорид
(ПГМГ ГХ) – не менше 1,5%,
алкілдиметилбензиламонію хлорид
(ЧАС) – не менше 1,5%, допоміжні
компоненти.
Фізико-хімічні властивості засобу та
форма випуску.
Являє собою опалесцентну безбарвну
рідину або з кольором барвника, без
запаху або із запахом ароматизатора.
Допускається випадання осаду, що не
впливає на дезінфікуючі властивості
засобу. Змішуватися з водою у
будь-якому співвідношенні.
Форма випуску  1 л
Робочі розчини засобу проявляють
миючі та дезодоруючі властивості,

шт 16



видаляють механічні, білкові, жирові
забруднення, залишки крові,
лікарських засобів із зовнішніх
поверхонь, внутрішніх каналів та
порожнин виробів медичного
призначення.
Засіб  не спричиняє корозійної та іншої
пошкоджувальної дії на матеріали
об’єктів обробки – метали, полімери,
скло, гуму, дерево, кахель, фаянс тощо,
поверхні медичних приладів та
устаткування із лакофарбним,
гальванічним, полімерним та ін.
покриттям, не знебарвлює та не
зменшує міцність тканин, не фіксує
білкові забруднення на поверхні
об’єктів обробки, добре змивається, не
залишає нальоту. Водневий показник
(рН) 8,0+ 2,0. Засіб зберігає свої
властивості після замерзання та
розморожування.
Призначення засобу:
- для дезінфекції виробів медичного
призначення із металу, скла, гуми та
полімерних матеріалів (виключаючи
жорсткі ендоскопи та інструменти до
них), медичних приладів та
обладнання; лабораторного та
побутового посуду; перукарського,
манікюрного та косметичного
приладдя; поверхонь приміщень,
предметів обстановки, одягу, білизни,
санітарно-технічного обладнання,
прибирального інвентарю, предметів
догляду за хворими, іграшок при
інфекціях бактеріальної (включаючи
туберкульоз), вірусної (включаючи
гепатити та ВІЛ-інфекцію) та
грибкової (кандидози, дерматомікози)
етіології у вогнищах інфекційних
хвороб, лікувально-профілактичних
закладах (включаючи акушерські
стаціонари з відділеннями
неонатології, клінічні, діагностичні,
біохімічні,
вірусологічні, бактеріологічні
лабораторії, травмпункти, донорські
пункти та пункти переливання крові,
патологоанатомічні відділення тощо.
Для профілактичної дезінфекції у
лікувально-профілактичних закладах,
аптеках, навчальних та дошкільних
закладах, санаторіях, пансіонатах,
таборах для дітей та дорослих; на
підприємствах фармацевтичної,
парфумерно-косметичної,
мікробіологічної.
- для проведення генеральних
прибирань;



- для передстерилізаційного очищення
виробів медичного призначення із
металу (включаючи хірургічні та
стоматологічні інструменти), скла,
гуми та полімерних матеріалів
(виключаючи ендоскопи та
інструменти до них) ручним та
механізованим методами;
- для дезінфекції, поєднанної з
передстерилізаційним очищенням,
виробів медичного призначення,
хірургічного,
акушерсько-гінекологічного,
стоматологічного та інструментарію,
що обертається, стоматологічних
відтисків, зубопротезних заготовок та
ін. (виключаючи ендоскопи та
інструментів до них) ручним та
механізованим методами;
- для знезараження медичних відходів
(використані серветки, тампони,
перев’язочний матеріал, вироби
медичного призначення одноразового
використання тощо), біологічних рідин
всіх виді (фекалій, сечі, блювотних
мас, мокротиння, крові, сироватки,
ерітроцитарної маси) у т.ч. біологічних
рідин, розлитих на поверхні,
промивних вод   перед утилізацією;
Специфічні біологічні властивості
засобу, спектр антимікробної дії:
Дезінфекційний засіб повинен мати
бактерицидні (включаючи збудників
туберкульозу), віруліцидні (включаючи
віруси гепатиту, ВІЛ та включаючи
один з найстійкіших вірусів- полі вірус
типу 2, він може бути використаним
проти поширення короно вірусу
covid-19 та бути надійним бар’єром на
шляху короновірусу. Повинен мати
високий ступінь дезактивації вірусів
протягом 5 хвилин,
Повинен виявляти пролонговану
знезаражуючу дію від 7 до 30 днів та
миючі властивості. Не встановлено
формування резистентності
мікроорганізмів навіть при тривалому
використанні.
Наявність в інструкції режимів
дезінфекції ВМП і поверхонь, у т.ч.
при бактеріальних, вірусних інфекціях
(гепатити В, С і СНІД) і кандидозах
одночасно; можливість приготувати із
1 л концентрату від 50 л робочого
розчину проти збудників бактеріальних
інфекцій, вірусів гепатитів В, С і СНІД
та збудників кандидозів одночасно;
Наявність режимів попереднього
промивання перед дезінфекцією
сильно забруднених біологічними



речовинами медичних виробів,
режимів дезінфекції медичного
обладнання (у т.ч. кувезів), систем
вентиляції і кондиціонування повітря,
взуття; обробки столового посуду в
мийних машинах при температурі
розчину від 18 оС;
Відсутність необхідності 2-разової
обробки та змивання залишків засобу с
поверхонь приміщень та
сантехобладнання;
Можливість додавання до робочих
розчинів 3% соди для посилення
мийної дії;
Термін придатності робочих розчинів
не менше 15 діб;
Можливість знешкодження
відпрацьованих робочих розчинів без
попередньої нейтралізації або
розведення водою; можливість
використання даного засобу для
проведення дезінфекції «методом
холодної пари».

8. Спрей для
технічного
обслуговування та
змащування
інструментів (НК
57738 Парафінова
заливальна середу
ІВД) (24455000-8)

Спрей для
технічного
обслуговування
та змащування
інструментів

Спрей, що містить
високотемпературну медичну білу
мінеральну олію. Засіб не містить
силіцію чи його похідних. Засіб
стійкий до окиснення, гарячої та
холодної води, водяної пари, СМЗ.
Склад засобу: медична парафінова
біла мінеральна олія, бутан.
Призначений для:
технічного обслуговування та
очищення поверхонь хірургічних
інструментів; запобігання корозії
гнучкої частини ендоскопів та
хірургічних інструментів. Очищення,
обслуговування та змащування
витяжних вентиляторів.
Густина (г/см3) в діапазоні від 0,70 до
0,85
Засобу притаманна біоцидна
активність.
Розчинний у воді.
Форма випуску флакони 500 мл з
розпилювачем
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9. Дезінфекційний
засіб для
передстерилізацій
ної очистки
виробів медичного
призначення (НК
024: 2019: 47631
Засіб
дезінфікуючий для
медичних виробів)
(24455000-8)

Дезінфекційний
засіб для
передстерилізаці
йної очистки
виробів
медичного
призначення

Рідкий концентрат для приготування
робочого розчину. Прозора рідина
жовтуватого кольору з характерним
запахом. Містить комплекс ферментів
(амілаза, ліпаза, протеазааза), ЧАС і
неіоногенні ПАР.
Засіб має гарні миючі властивості при
малому піноутворенні.
Склад засобу: ензими не менше 5%
(амілаза, ліпаза, протеаза, целюлаза);
бензалконію хлорид не менше 1-3%;
неіоногенні ПАР не менше 5-15 %;
пропіленгліколь не менше 3-6%;
етиленгліколь не менше 15-30%.
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Призначений для:
- для передстерилізаційної очистки
виробів медичного призначення з
різних матеріалів (включаючи
хірургічні та стоматологічні
інструменти) ручним способом;
- для передстерилізаційної очистки
хірургічних та стоматологічних
інструментів механізованим (у тому
числі із застосуванням ультразвуку)
способом;
- для попередньої та
передстерилізаційної очистки
ендоскопів та інструментів до нього
ручним та автоматичним методом;
- для остаточної очистки ендоскопів
ручним та механізованим способом
перед дезінфекцією високого рівня
(ДВУ).
Засобу притаманна біоцидна
активність.
Розхід для приготування робочого
розчину, 0,5%-вого: 5 мл концентрату
засобу на 1 л води. Термін та умови
зберігання робочого розчину. Термін
придатності робочого розчину – не
менше 24 години.
Водневий показник (рН) 6,0- 8,0
Форма випуску каністри ємністю 5 л

10. Безспиртовий
концентрований
рідкий
дезінфікуючий
засіб (НК 024:
2019: 47631 Засіб
дезінфікуючий для
медичних виробів)
(24455000-8)

Безспиртовий
концентрований
рідкий
дезінфікуючий
засіб

Безспиртовий концентрований рідкий
дезінфікуючий засіб. Продукт без
запаху, не містить альдегідів, фенолів,
хлору, добре змішується з водою.
Склад: хлорид бензалконію не менше
7,5%; хлорид додецилдиметиламонію
не менше 5%;
біс-(3-амінопропіл)-додециламін не
менше 2%; допоміжні речовини.
Призначений для очищення та
дезінфекції великих і малих
поверхонь. Рекомендовано для
використання у всіх медичних зонах,
включаючи критичні зони, такі як
операційні, інтенсивні терапевтичні
кабінети, лабораторії.
Спектр антимікробної дії при
концентрації 5% розчину:
бактерицидний, фунгіцидний,
туберкулоцидний – 15 хв.
Призначений для очищення та
дезінфекції великих і малих
поверхонь. Рекомендовано для
використання у всіх медичних зонах,
включаючи критичні зони, такі як
операційні, інтенсивні терапевтичні
кабінети, лабораторії.
Розхід для приготування робочого
розчину, 0,25%-вого: не більше 2,5 мл
концентрату засобу на 1 л води.
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Використовується для очищення та
дезінфекції поверхонь медичних
виробів:
- операційні столи;
- стоматологічні установки;
- інкубатори;
- ліжка, кушетки, столи; медичні
меблі;
- двері та ручки;
- медичні вироби;
- лікувальні лампи;
- реабілітаційний та спортивний
інвентар;
- підходить для дезінфекції
водонепроникних поверхонь з скла,
оргскла, дерева, силікону,
нержавіючої сталі, кераміки, а також
поверхонь, чутливих до
окиснювальних сполук та спирту.
Засіб можна застосовувати у
присутності пацієнтів та у
відділеннях новонароджених.
Водневий показник (рН) 8,0- 11,0
Фасування: каністри ємністю 5 л

11. Універсальний
дезінфікуючий
засіб з миючим
ефектом
(НК 024: 2019:
47631 Засіб
дезінфікуючий для
медичних виробів)
(24455000-8)

Універсальний
дезінфікуючий
засіб з миючим
ефектом

Універсальний дезінфікуючий засіб з
миючим ефектом і широким спектром
призначень. Засіб добре змішується з
водою. Концентрат і робочі розчини
негорючі, пожежо- та вибухобезпечні,
екологічно нешкідливі. Розчини
засобу не псують оброблювані
поверхні, не знебарвлюють тканини,
не фіксують органічні сполуки, не
викликають корозії металів. Засіб не
сумісний з милом, аніонними
поверхнево-активними речовинами і
синтетичними миючими засобами.
Засіб активно знищує біологічні
плівки грампозитивних та
грамнегативних бактерій на
абіотичних поверхнях.
Багаторазовість використання
робочих розчинів - протягом 30 діб.
Склад: не менше %1-5 Ферменти
(амілаза, ліпаза, протеаза), не менше
%5 дидецилдиметиламмонію хлорид,
не менше %7,5 хлорид бензалконію,
не менше %2 додециламін, інгібітори
корозії, допоміжні речовини.
Призначений для:
- Очищення і дезінфекція поверхонь,
апаратури і обладнання
- Дезінфекція, суміщена з очищенням
виробів медичного призначення та
ендоскопів;
- Знезараження інфікованих харчових
і медичних відходів класу Б і В;
- Знезараження повітря, систем
вентиляції і кондиціювання;
- Обробка об'єктів уражених цвіллю.
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Використовується для чищення та
дезінфекції хірургічних інструментів,
гнучких та жорстких ендоскопів.
Сумісний з медичними
приладами/обладнанням,
виготовленими з полістиролу,
нержавіючої сталі, ПВХ, акрилових
матеріалів, полікарбону, кераміки,
АБС, силікону, ПНД, гуми та скла.
Засобу  притаманна антимікробна
активність: бактерицидна (в тому
числі туберкулоцидна),  віруліцидна,
фунгіцидна.
Допускається зберігання
приготовлених робочих розчинів
засобу у щільно закритому посуді
протягом 30 діб.  Розчини
використовують з метою дезінфекції
багаторазово.
Фасування: 1л

12. Універсальний
дезінфікуючий
засіб з миючим
ефектом
(НК 024: 2019:
47631 Засіб
дезінфікуючий для
медичних виробів)
(24455000-8)

Універсальний
дезінфікуючий
засіб з миючим
ефектом

Універсальний дезінфікуючий засіб з
миючим ефектом і широким спектром
призначень. Засіб добре змішується з
водою. Концентрат і робочі розчини
негорючі, пожежо- та вибухобезпечні,
екологічно нешкідливі. Розчини
засобу не псують оброблювані
поверхні, не знебарвлюють тканини,
не фіксують органічні сполуки, не
викликають корозії металів. Засіб не
сумісний з милом, аніонними
поверхнево-активними речовинами і
синтетичними миючими засобами.
Засіб активно знищує біологічні
плівки грампозитивних та
грамнегативних бактерій на
абіотичних поверхнях.
Багаторазовість використання
робочих розчинів – протягом не
менше 30 діб.
Склад: не менше  %1-5 Ферменти
(амілаза, ліпаза, протеаза), не менше
%5 дидецилдиметиламмонію хлорид,
не менше %7,5 хлорид бензалконію,
не менше %2 додециламін, інгібітори
корозії, допоміжні речовини.
Призначений для:
- Очищення і дезінфекція поверхонь,
апаратури і обладнання
- Дезінфекція, суміщена з очищенням
виробів медичного призначення та
ендоскопів;
- Знезараження інфікованих харчових
і медичних відходів класу Б і В;
- Знезараження повітря, систем
вентиляції і кондиціювання;
- Обробка об'єктів уражених цвіллю.
Використовується для чищення та
дезінфекції хірургічних інструментів,
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гнучких та жорстких ендоскопів.
Сумісний з медичними
приладами/обладнанням,
виготовленими з полістиролу,
нержавіючої сталі, ПВХ, акрилових
матеріалів, полікарбону, кераміки,
АБС, силікону, ПНД, гуми та скла.
Засобу  притаманна антимікробна
активність: бактерицидна (в тому
числі туберкулоцидна),  віруліцидна,
фунгіцидна.
Допускається зберігання
приготовлених робочих розчинів
засобу у щільно закритому посуді
протягом не менше 30 діб.  Розчини
використовують з метою дезінфекції
багаторазово.
Фасування: 5л

Очікувана вартість, розмір бюджетного призначення та джерело фінансування:
520 180,00 грн – Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)

Для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі з метою дотримання
принципів здійснення закупівель, зокрема максимальної економії та
ефективності, було попередньо здійснено моніторинг комерційних
пропозицій потенційних постачальників даного товару.


