Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Техникалық ерекшелік
Сатып алудың нөмірі:

№ 3128995-1

Сатып алудың атауы:

Емшек сүтіне бейім алмастырғыштар

Лоттың нөмірі:

№ 22634925-ОК1

Лоттың атауы :

Қоспа

Лоттың сипаттауы:

балаларға арналған, сүттен, құрғақ

Лоттың қысқаша
сипаттауы:

6-12 айдан бастап балаларға арналған емшек сүтін бейімделген
алмастырғыш Ақуыз құрамы 100 мл дайын қоспаға 1,3 граммнан
артық емес, сүт сарысуының ақуыздары 65% - дан кем емес,
нуклеотидтері бар, лактоза үлесі 61% - дан аспайтын аралас
көмірсутекті компоненті бар, 100 мл дайын қоспаға 0,25
граммнан кем емес галактоолигосахарид пребиотиктері бар,
витаминдер мен минералдармен, лютеинмен, майдың құрамы 100
мл дайын қоспаға 3,0 граммнан артық емес, сүт майымен, пальма
және рапс майынсыз, нуклеотидтері арахидонды полиқанықпаған
майлы қышқылмен, оның көзі Mortierella Alpina майы және
докозагексаен полиқанықпаған майлы қышқылмен, оның көзі
балық майы болып табылады.буып-түю бойынша 350 г

Саны, көлемі:

2160

Өлшем бірлігі:

Бума

Жеткізу орны:

711210000, Астана қ., "Есіл" ауданы Мәнгілік ел даң., 16/1

Жеткізу мерзімі:

келісім шарттың талаптарына сәйкес

Функционалдық,
техникалық, сапалық
және пайдалану
мінездемесін сипаттау:

6-12 айдан бастап балаларға арналған емшек сүтін бейімделген
алмастырғыш Ақуыз құрамы 100 мл дайын қоспаға 1,3 граммнан
артық емес, сүт сарысуының ақуыздары 65% - дан кем емес,
нуклеотидтері бар, лактоза үлесі 61% - дан аспайтын аралас
көмірсутекті компоненті бар, 100 мл дайын қоспаға 0,25
граммнан кем емес галактоолигосахарид пребиотиктері бар,
витаминдер мен минералдармен, лютеинмен, майдың құрамы 100
мл дайын қоспаға 3,0 граммнан артық емес, сүт майымен, пальма
және рапс майынсыз, нуклеотидтері арахидонды полиқанықпаған
майлы қышқылмен, оның көзі Mortierella Alpina майы және
докозагексаен полиқанықпаған майлы қышқылмен, оның көзі
балық майы болып табылады.буып-түю бойынша 350 г Жеткізу
кезінде қоспанын сақталу мерзімі жалпы сақталу мерзімінің
шегінің жартысынан кем болмауы керек.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация
Номер закупки:

№ 3128995-1

Наименование закупки:

адаптированныt заменители грудного молока

Номер лота:

№ 22634925-ОК1

Наименование лота:

Смесь

Описание лота:

для детей, молочная, сухая

Дополнительное
описание лота:

Адаптированный заменитель грудного молока для детей от 6-12
мес. Содержание белка не более 1,3 грамма на 100 мл готовой
смеси, с преобладанием белков молочной сыворотки не менее
65%, с нуклеотидами, со смешанным углеводным компонентом с
долей лактозы не более 61%, с содержанием пребиотиков
галактоолигосахаридов не менее 0,25 граммов на 100 мл готовой
смеси, с витаминами и минералами, лютеином, Содержание жира
не более 3,0 грамма на 100 мл готовой смеси, с
оптимизированным жировым компонентом с молочным жиром,
без пальмового и рапсового масла, с арахидоновой
полиненасыщенной жирной кислотой источником которой
является масло Mortierella Alpina и докозагексаеновой
полиненасыщенной жирной кислотой источником которой
является рыбий жир.упаковка по 350 г.

Количество:

2160

Единица измерения:

Упаковка

Места поставки:

711210000, г.Астана, район "Есиль" Мәнгілік ел даң., 16/1

Срок поставки:

согласно условий договора

Описание и требуемые
функциональные,
технические,
качественные и
эксплуатационные
характеристики
закупаемых товаров
(работ, услуг):

Адаптированный заменитель грудного молока для детей от 6-12
мес. Содержание белка не более 1,3 грамма на 100 мл готовой
смеси, с преобладанием белков молочной сыворотки не менее
65%, с нуклеотидами, со смешанным углеводным компонентом с
долей лактозы не более 61%, с содержанием пребиотиков
галактоолигосахаридов не менее 0,25 граммов на 100 мл готовой
смеси, с витаминами и минералами, лютеином, Содержание жира
не более 3,0 грамма на 100 мл готовой смеси, с
оптимизированным жировым компонентом с молочным жиром,
без пальмового и рапсового масла, с арахидоновой
полиненасыщенной жирной кислотой источником которой
является масло Mortierella Alpina и докозагексаеновой
полиненасыщенной жирной кислотой источником которой
является рыбий жир.упаковка по 350 г. Срок годности смеси на
момент поставки должен составлять не менее половины общего
срока годности.

